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Voorwoord
Nog maar kort geleden vierden we feest: de geslaagde jubileumvieringen van de Grote Zaal en 
TivoliVredenburg zetten in januari 2019 meteen de toon voor een uitgesproken mooi jaar. Het 
was een jaar met nieuwe mijlpalen, uitzonderlijke concerten en tal van geslaagde evenementen. 
Met onze activiteiten en onze horecagelegenheden trokken we zo’n 1,3 miljoen bezoekers; weer 
meer dan in het jaar ervoor. Des te groter is het contrast met de stilte van nu. Sinds 12 maart is 
TivoliVredenburg gesloten, de zalen en kantoren zijn verlaten, de culturele sector is ten gevolge 
van de coronacrisis in zijn geheel tot stilstand gekomen.

Ons gebouw is gemaakt voor livemuziek. Nu die niet langer klinkt, zijn we genoodzaakt onze 
creativiteit, ambities en productiviteit op een andere manier vorm te geven en te kanaliseren. 
Dat doen we zo goed en zo kwaad als het gaat, met inbreng en betrokkenheid van velen. Maar 
we maken ons ook zorgen, met name om al die medewerkers in de culturele sector zonder vast 
dienstverband. De vrijgekomen tijd en ruimte benutten we voor achterstallig onderhoud en 
klussen. We zijn druk bezig met het ontwikkelen van alternatief programma online. We buigen 
ons over mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst en voor de lange duur. En we proberen 
voor alles de moed erin te houden en onze medewerkers die noodgedwongen thuis zitten te 
blijven motiveren, zoals we ook ons best doen om in contact te blijven met onze bezoekers, onze 
artiesten en onze partners – en die te inspireren. 

In zulke omstandigheden is het even vervreemdend als bemoedigend om terug te kijken en de 
successen te vieren in de context van dit jaarverslag. Het dubbele jubileumfeest – het veertigjarige 
bestaan van de Grote Zaal en het vijfjarige bestaan van TivoliVredenburg – ging gepaard met een 
drukbezocht programma waarin alle mogelijke genres en stijlen voor alle mogelijke doelgroepen 
waren vertegenwoordigd: symfonisch klassiek, experimenteel, world en pop. We ‘hadden’ Patti 
Smith én Edo de Waart, Catching Cultures Orchestra Festival én het debuut van ons eigen nieuwe 
festival Footprints. U zult het zien: in de loop van dit verslag zullen verschillende verwijzingen naar 
het veelzijdige jubileumprogramma opduiken. Voor ons was het een onvergetelijk feest dat het be
lang van de Grote Zaal voor het Nederlandse muziekleven nog eens onderstreepte, en voor Tivoli
Vredenburg een mooie markering vormde van een doorlopend groeiproces.

Op voorhand hadden we drie thema’s aangewezen waaraan we in 2019 extra aandacht 
wilden schenken. Het jubileum was er een van. Het tweede thema was inclusie 

en het derde samenwerking met regio en stad. We hebben een werkgroep 
in het leven geroepen, TivoliVredenburg Inclusief en Divers, die de lijnen 

uitzet en ons inclusiebeleid bewaakt in de komende jaren. De werk
groep, samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de organisatie, 

heeft een plan van aanpak opgesteld volgens het vijfstappenplan 
van de Code Diversiteit & Inclusie. TivoliVredenburg Inclusief! 
heet ons handboek met do’s en don’ts. De meeste afdelingen 
hebben intussen de eerste trainingen gevolgd rondom cul
turele vooringenomenheid en bewustwording. We weten: 
inclusie is niet iets dat je er even bij doet, het is een onder
werp dat iedereen en alle geledingen in de organisatie 
aangaat. In dit jaarverslag kunt u er meer over lezen, onder 
meer in het hoofdstuk Publiek.

Jeroen Bartelse, Lennart van der Meulen, 
Jan van Zanen, Margriet van Kraats 
en Suzanne vam Dommelen tijdens de 
jubileumviering van  TivoliVredenburg.
Grote Zaal
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Voor de samenwerking in de stad en de regio geldt dat we ons blijvend inzetten voor een 
duurzaam muzikaal ecosysteem. Dat houdt in dat we investeren in allerlei partnerships, 
bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling en educatie. Sinds 1 juli 2019 is 
TivoliVredenburg penvoerder van Creatief Vermogen Utrecht, een lerend netwerk van dertig 
scholen en elf culturele instellingen die zich samen richten op het ontplooien en verankeren 
van kunsteducatie op basisscholen. Met Utrecht Marketing denken we onder meer na over 
stadsprogrammering, een manier om het aanbod van de culturele instellingen in de stad centraal 
af te stemmen en onder de aandacht te brengen van het publiek. En in navolging van de 
geslaagde zomerconcertseries in 2018 en 2019 in de tuin van Slot Zeist (met Wende, Reinbert 
de Leeuw, Typhoon en anderen) onderzoeken we de mogelijkheden om ook op andere locaties 
in de wijken en in de regio in samenwerking met lokale partijen concerten te organiseren. Graag 
helpen we om de pleinen, de parken, de straten te vullen met muziek.

Afgelopen jaar is ook veel energie in ons gebouw gestoken, het pand heeft op meerdere vlakken 
een upgrade gekregen. Zo zijn bijvoorbeeld de podiumvloer van de Grote Zaal en het hefsysteem 
dat erin verzonken ligt, eindelijk vernieuwd. Extra blij zijn we met twee kunstwerken die aan ons 
interieur zijn toegevoegd. In samenwerking met het K.F. Hein Fonds voorzag kunstenaar Lennard 
Kok twee lange wanden van de K.F. Heinfoyer van een muurschildering getiteld Transcendence. 
In november is op de zijmuur van Pandora Canvas gelanceerd, een videokunstwerk van 150 
vierkante meter. Daarmee is een lang gekoesterde wens dankzij onze partners AB InBev en Bud 
in vervulling gegaan. Park 6 heeft met dit videoplatform een bijzonder podium voor beeldende 
kunst gekregen. Een pool van visual artists wisselt elkaar doorlopend af; ieder verbeeldt de 
veelkleurigheid van TivoliVredenburg op eigen wijze. Transcendence en Canvas vormen zo een 
mooie bijdrage aan het open, uitnodigende karakter van ons gebouw en aan Park 6, de gratis 
toegankelijke, centrale ontmoetingsplaats in de stad.

Last but not least: we hebben in 2019 hard gewerkt aan het nieuwe meerjarenplan waarin ook 
diversiteit en inclusie en samenwerking in de stad en de regio belangrijke thema’s zijn. De hele 
organisatie is betrokken geweest bij brainstorms en uitwisselingen om het beleid voor de periode 
20212024 te bepalen. Naar het definiëren van kernwaarden, speerpunten en doelstellingen is 
veel aandacht gegaan. Tegelijkertijd stelden we vast dat we misschien wel meer dan we zelf 
dachten voldoen aan de ambities die we in het vorige meerjarenplan hebben beraamd. En 
hoewel ook dat nu ver weg lijkt: blakend van enthousiasme en zelfvertrouwen maakten we 
plannen voor de nieuwe beleidsperiode. Dat optimisme willen we vasthouden. De ambities op 
het gebied van duurzaamheid, inclusie en fair practice die we in 2019 hebben vastgesteld, willen 
we ondanks de coronacrisis zoveel mogelijk waarmaken. En we beseffen meer dan ooit waarin 
het bestaansrecht van TivoliVredenburg ligt: livemuziek!
Hoe ongewoon de omstandigheden ook zijn, het is fijn juist nu terug te kunnen kijken op een 
bijzonder geslaagd jaar. We danken iedereen – medewerkers, bezoekers, artiesten en partners – 
die hebben geholpen om dat mogelijk te maken. En we hopen dat we snel de deuren weer open 
kunnen gooien zodat we weer met elkaar van livemuziek kunnen genieten.

20 mei 2020

Jeroen Bartelse  Suzanne van Dommelen  Margriet van Kraats
Directeurbestuurder Zakelijk directeur   Directeur programma
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Programma
TivoliVredenburg biedt een veelsoortig programma voor uiteenlopende doelgroepen: van 
symfonische muziek tot hiphop, van jazz tot worldcoryfeeën, van spraakmakende internationale 
bands tot beginnende Nederlandse popacts. De uitersten zijn extreem en dat is precies zoals we 
het graag zien en zoals het beschreven staat in onze missie: Een leven lang muziek voor iedereen. 
We zoeken de breedte en de diepte van het aanbod op, wat in 2019 weer iets beter is gelukt. 
Illustratief voor onze veelzijdigheid was het programma van het lange jubileumweekend in 
januari (23 t/m 27 jan) – met drie concerten van Patti Smith in drie verschillende zalen (en 
bezoekers uit heel Europa); het debuut van festival Footprints 
(uitverkocht!); maestro Edo de Waart in de Grote Zaal op 
de bok bij Brahms, Mozart en Bosmans; een klinkende 
samenwerking van Colin Benders en het Metropole 
Orkest; de multidisciplinaire uitvoering door 
het Nederlands Blazers Ensemble van John 
Adams’ Symmetries; én een drukbezochte 
negende editie van het Catching Cultures 
Orchestra Festival.
Net zo illustratief zijn de schijnbaar 
willekeurige opsommingen van 
‘highlights’ die we per genre in dit 
jaarverslag hebben opgenomen. Ze 
zijn op basis van de favorietenlijstjes 
van onze programmeurs tot stand 
gekomen en reiken van Turkse 
comedy tot Noorse metal, van een 
operazangeres bij kaarslicht tot een 
‘requiem’ voor beklagenswaardige 
Utrechters die niet bij de pakken 
neerzitten, van een avontuurlijk meerdaags 
festival in ons mooie gebouw tot 
‘buitenprogramma’ in de tuin van Slot Zeist of  
op de Maliebaan.

Het bezoekersaantal liep in 2019 verder op tot bijna 1,3 
miljoen voor programma en horeca samen. Dat is tien procent 
meer dan in 2018. Met ons programma, dat bestond uit 1.789 activiteiten, één procent meer 
dan in 2018, trokken we 978.000 bezoekers. Aanwas van bezoekers zien we vooral in het 
segment gratis concerten. Daar zijn we trots op; het betekent dat steeds meer bezoekers de 
activiteiten in het gratis toegankelijke Park 6 weten te vinden. Daarmee voorziet het ‘indoor 
stadsplein’ aantoonbaar in een behoefte aan een culturele ontmoetingsplek in Utrecht. 
Medeverantwoordelijk voor de bezoekersgroei is de uitbouw van het Kennis & Debat
programma, waarmee we in 2017 zijn begonnen. En ook Connect (educatie & participatie),  
jazz en pop vertonen een licht stijgende curve. Het gemiddelde aantal bezoekers per activiteit 
steeg van 503 per activiteit in 2018 naar 547 in 2019. Festivals in soorten en maten beslaan 13 
procent van ons programmaaanbod; in 2019 wisten die 80.000 bezoekers te trekken,  
vijf procent meer dan in 2018. 

Patti Smith
Grote Zaal
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1. King Gizzard & The Lizard Wizard  
in Ronda • 6 & 7 oktober

2. YUNGBLUD in Ronda • 26 oktober

3. Janine Jansen - openingsconcert 
Internationaal Kamermuziek Festival  
Utrecht in Grote Zaal • 27 december

4. Le Guess Who? • 7 t/m 10 november

5. Herbie Hancock in Grote Zaal • 4 november

6. Marillion in Grote Zaal • 7 december

7. Kensington in Ronda • 15 november

8. Opeth in Grote Zaal • 5 november

9. De Staat in Ronda • 24 november

10. Transition Festival • 6 april

Concert van het jaar
Top tien beste concerten 2019 volgens het publiek

 
Klassiek
De bezoekerscijfers laten een constante belangstelling voor de klassieke muziek in 
TivoliVredenburg zien. Ook hier streven we de grootst mogelijke diversiteit na. Alle genres komen 
aan bod – in kleine en grote bezettingen, van beginnende musici en internationale sterren, uit 
alle stijlperiodes. Ons gebouw, met een uitgelezen kamermuziekzaal en een fantastische Grote 
Zaal, maakt dat ook mogelijk. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. We verwelkomen en 
bedienen zowel nieuwkomers in de klassieke muziek als oude getrouwen. Dat geldt voor publiek 
en uitvoerenden. Toonaangevende ensembles, orkesten en festivals horen tot de vaste bespelers 
van TivoliVredenburg – van Holland Baroque tot Pynarello, van Nederlandse Bachvereniging tot 
Amsterdam Sinfonietta, van Nederlands Blazers Ensemble tot Nederlands Kamerkoor. 
In de kaartverkoop tekenen zich twee trends af. Die waren al eerder zichtbaar, maar werden in 
2019 nog duidelijker. Enerzijds neemt de losse kaartverkoop toe ten koste van de serieverkoop. 
Anderzijds wint het keuzeabonnement – op basis van persoonlijke voorkeur – aan populariteit 
binnen de serieverkoop. We propageren het keuzeabonnement van harte omdat we graag 
maatwerk leveren. Tegelijkertijd stellen we vast dat deze ontwikkeling een grotere druk op de 
marketingafdeling legt.

NIEUWE SERIES

We introduceerden twee nieuwe series. Klassiek in de Cloud is een intieme avond met klassieke 
muziek in een clubsetting in Cloud Nine. In de serie Muziek en Literatuur delen schrijvers en 
musici het podium in een geïntegreerd programma.

King Gizzard & The Lizard Wizard
Ronda
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GROTE ZAAL

Met de uitgebreide viering van het veertigjarige bestaan van de Grote Zaal – onder meer met 
een lezing van architect Herman Hertzberger – hebben we het belang van de zaal voor de 
muziek in Nederland nog eens extra onderstreept. Het Mozartprogramma van Janine Jansen en 
muziekvrienden (23 jan), eigenlijk bedoeld als een kamermuziekconcert in Hertz, hebben we in 
het kader van de feestelijkheden verplaatst naar de Grote Zaal, waar het prachtig tot zijn recht 
kwam. In dezelfde week dirigeerde Edo de Waart precies veertig jaar na het openingsconcert 
van 26 januari 1979 wederom een Brahms. De Waart stond destijds ook op de bok, toen met de 
Vierde Symfonie, nu met de Derde. Een dag later werd het programma herhaald in het nieuwe 
format ‘Out of the Blue’ voor een jonger publiek.

AVROTROS

De Grote Zaal blijft het centrum van de symfonische muziek in TivoliVredenburg, mede dankzij de 
AVROTROS Vrijdagconcerten, verzorgd door het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot  
Omroepkoor. De concerten zijn van hoge kwaliteit, hebben een trouw publiek en brengen repertoire 
voor het voetlicht waaraan andere orkestseries zich niet gauw wagen. In die lijn paste ook het 
afscheidsconcert van chefdirigent Markus Stenz op 7 juni, met Schumanns Szenen aus Goethes 
Faust – met kinderkoor en solisten. In september werd hij opgevolgd door de Amerikaanse Karina 
Canellakis, de eerste vrouwelijke chefdirigent van een groot Nederlands symfonieorkest.

OPSTELLING RONDOM

De unieke architectuur van de Grote Zaal, achthoekig, met een bezoekersopstelling 
‘rondom’, maakt het mogelijk om te experimenteren met alternatieve concertvormen. In 2018 
presenteerden we een Matthäus Passion met twee tegenover elkaar opgestelde koren en 
orkesten met publiek eromheen. Extra glans verleende de Grote Zaal ook aan het bijzondere 
concert dat Alexander Melnikov vorig jaar gaf (30 sep). Hij speelde pianorepertoire – drie 
eeuwen omspannend – op vijf verschillende piano’s die in een cirkel stonden opgesteld. Net zo 
vermeldenswaard in dit verband is de orgeluitvoering van Ten Holts Canto Ostinato (10 maart) 
waarbij Kadir Sonuk als derwisj rondtolde op de as van de zaal.

Een greep uit de highlights van 2019
Baroktheatertje
Met de opvoering van Acis & Galatea (22 feb) 
van Händel werd een oude wens werkelijkheid: 
eindelijk een geënsceneerde opera in 
TivoliVredenburg. Uitvoerenden waren 
Collegium Marianum en de poppen van 
het Praagse marionettentheater Buchty a 
loutky. Hertz werd eenmalig omgetoverd 
tot sfeervol baroktheatertje.
 
Vrij in en uit lopen
Einstein on the Beach, de eerste opera 
van Philip Glass, is een hoogtepunt in 
de minimal music. In de versie door 
Ensemble Ictus en Collegium Vocale 
Gent (Grote Zaal, 31 mei) trad Suzanne 
Vega op als verteller, Germaine Kuip was 
verantwoordelijk voor de visuals.  

Acis & Galatea
 Hertz
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Geen integrale uitvoering, toch een lange zit met meer dan drie uur muziek 
zonder pauze. Het publiek kon vrij in en uit lopen met drankjes.

Reinbert 
In de reeks zomerconcerten in Slottuin Zeist die we in 2018 zijn gestart, 
een coproductie met poppodium De Peppel en Slot Zeist, speelde 
Reinbert de Leeuw werk van Satie (16 aug). Met terugwerkende 
kracht het laatste concert van een langjarige, innige samenwerking. 
We gedenken de gedreven musicus, voorvechter van de nieuwe 
muziek, die 14 februari 2020 overleed, met groot respect en 
dankbaarheid.

Filmconcerten
Het ligt voor de hand: een filmconcert van Amadeus, de kaskraker van 

Milos Forman uit 1984. Toch was het niet eerder gedaan in Nederland. 
TivoliVredenburg nam het initiatief. Het Residentie Orkest speelde live de 

filmmuziek (5 okt).
Nog een bijzonder filmconcert: Stargaze speelde in Hertz (28 nov) de soundtrack 

van sciencefictionfilm Under the Skin, terwijl Scarlett Johansson op het doek te zien was als 
buitenaardse femme fatale. De Engelse componist Mica Levi schreef vervreemdende muziek 
voor strijkers, percussie en elektronica. 
 
Vikingur Olafsson
Zijn naam is goed voor bravo’s én opgetrokken wenkbrauwen. TivoliVredenburg had op 29 
oktober de eer van het debuut van de IJslandse pianist Vikingur Olafsson, winnaar van de 
Gramophone Award. Hij speelde Bach en Beethoven op zijn eigen, hoogst persoonlijke manier. 
Een typische representant van zijn generatie.
 
Pieces of Tomorrow Festival
De succesformule van Pieces of Tomorrow op festivalschaal: grootse en intieme klassieke muziek 
in popsferen, met een biertje zonder dresscode, en natuurlijk met host St. Paul. De eerste editie 
in 2018 was een succes. Nu was het spannend: zou het de tweede keer (16 nov) ook lukken? Ja! 
Daarmee heeft het festival een vaste plek veroverd in onze festivalkalender.

Clubsfeer
Operazangeres EvaMaria Westbroek beet het spits af van de nieuwe serie Klassiek in de Cloud. 
Ze zong onder grote belangstelling Gershwin en Porter, begeleid door viool en accordeon (29 
nov). De sfeer was die van een intieme jazzclub inclusief cafézitjes en kaarslicht.

Zuid-Amerikaanse hitmis
Ariel Ramirez schreef Missa Criolla in 1964 toen het Latijn niet langer de verplichte voertaal was 
in de Argentijnse katholieke kerk. De volks gecomponeerde mis werd een hit en drong in de jaren 
zeventig door tot menig Nederlandse platenkast. Musica Temprana maakte er een bijzonder 
kerstconcert van, in combinatie met ZuidAmerikaanse kerstmuziek uit de barok (15 dec). 

Hausmusik 
Nog zo’n bijzondere aanvulling op het reguliere kerstaanbod: een Hauskammerversie van Bachs 
Weihnachtsoratorium (21 dec). Het Hamburgse collectief Resonanz verzorgde een uitvoering met 
elektrische gitaar, synths en strijkers. De laatsten zongen zelf de koordelen.

Reinbert de Leeuw
Slottuin Zeist
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Janine Jansen
Het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht verhuisde van de zomer terug naar de winter. 
Maar ook om een andere reden was de editie van 2019 (2730 dec) bijzonder: Janine Jansen 
keerde terug als first lady. Het niveau van de concerten van haar en haar muziekvrienden, onder 
wie veel getalenteerde twintigers, was ongekend hoog. Ook door het improviserende karakter 
ervan: virtuositeit ging gepaard met een zinderende spanning.

Nieuwe Muziek
Een levendige, gezonde muziekpraktijk kan niet zonder de bijdrage van levende componisten 
die reflecteren op de actuele wereld en de bestaande muziekpraktijk. ‘Vooruitgang in de 
kunsten is onmogelijk zonder de substantiële, voortdurende inbreng van makers die nieuwe 
stukken componeren, de huidige uitvoeringspraktijk tegen het licht houden en bestaand idioom 
bevragen,’ hebben we genoteerd in ons Meerjarenplan 2124. ‘Elke nieuwe generatie snijdt haar 
eigen actuele, urgente thema’s aan, waarmee zij in dialoog gaat met haar tijdgenoten.’ Daarom 
geven we volop ruimte aan musici, bands, ensembles, orkesten en festivals die nieuw werk 
uitvoeren; in samenwerking en in coproducties. 

Een greep uit de highlights van 2019 
Utrechts Requiem
Een mooi initiatief dat intussen een jaarlijkse traditie is: zes opmerkelijke Utrechtse 
levensverhalen worden door hedendaagse componisten getoonzet. Rode draad: de veerkracht 
van mensen die kampen met ongeluk en tegenslag. In deze aflevering van het Utrechts Requiem 
klonk muziek van Monique Krüs, Reza Namavar, Renske Vrolijk en Willem Wander van Nieuwkerk 
(17 feb). 

Moore & Asko|Schönberg
In opdracht van Asko|Schönberg componeerde Kate Moore Space Junk over de milieuimpact 
van ruimteafval. Voor dit stuk werkte ze samen met haar vader, een fysicus die gespecialiseerd 
is in ruimteafval. Naast de Utrechtse première stonden twee andere ensemblestukken van Moore 
op het programma (4 apr).

Frith & Zwerm
Boegbeeld van de avantgarde Fred Frith deelde het podium met het elektrische gitaarkwartet 
Zwerm. Dat wil zeggen: na de pauze. Voor de pauze was Frith solo te horen tijdens het concert 
(10 mei) dat deel uitmaakte van de serie Club Fluxus, een samenwerking met Gaudeamus.

Fred Frith
Club Nine
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Johan de Meij
Een categorie op zichzelf is Johan de Meij: in de harmonie en fanfarewereld is hij een 
internationale grootheid. De Nederlandse componist schreef Symphony no. 5 ‘Return to Middle 
Earth’, een vervolg op zijn bekende Lord of the Ringssymfonie. Het stuk ging op 9 juni in 
première in TivoliVredenburg uitgevoerd door harmonieorkest St. Michaël uit Thorn, sopraan 
Claudia Couwenbergh en Brabant Koor.

Gaudeamus Muziekweek (4-10 sept)
In september komen liefhebbers, makers en uitvoerders van nieuwe muziek traditiegetrouw 
samen in TivoliVredenburg voor een vooruitstrevend programma met avontuurlijke klanken. 
Aart Strootman won in 2017 de Gaudeamus Award. Het concert dat bij die uitverkiezing hoort, 
liet even op zich wachten: Strootman moest voor zijn nieuwe compositie een nieuw instrument 
bouwen (een reuzenmarimba met 320 toetsen). Op de openingsavond van Gaudeamus 2019 
beleefde het ambitieuze werk W.A.L.L zijn wereldpremière – uitgevoerd door TEMKO en leden 
van Slagwerk Den Haag. Catchpenny Ensemble speelde tussen de bedrijven door nieuw werk op 
verschillende plekken in het gebouw, waaronder de roltrappen. Kelley Sheehan werd uitgeroepen 
tot laureaat van 2019.

Queyras & Atlas Ensemble
De Volkskrant gaf destijds vijf sterren voor de première van Nomaden door het Atlas Ensemble. 
Joël Bons schreef het werk in opdracht van de Cello Biënnale 2016 voor JeanGuihen Queyras en 
het Atlas Ensemble, dat zich bedient van alle mogelijke instrumenten uit alle windstreken. Bij ons 
deden ze de uitgekiende wereldreis in noten nog eens dunnetjes over (26 okt).

Het Collectief & Tristan Murail 
De Portulancyclus van Tristan Murail is werk in uitvoering: nog 
niet alle delen zijn af en de volgorde staat nog niet vast. Het 
Brusselse kamermuziekensemble Het Collectief ontfermde  
zich met grote precisie over het werk van de Franse 
componist die kan toveren met klankkleur (20 okt).

Kronos Quartet
Het was alweer even geleden dat het Kronos 
Quartet voor het laatst in Utrecht te horen 
was. Voor de fans van het wereldberoemde 
kwartet – en dat zijn er vele – was het dus 
hoog tijd. Het viertal onder aanvoering van 
David Harrington liet zich weer van zijn beste 
kant zien en horen (22 nov) met onder meer 
minimal music van Terry Riley (Different 
Trains), Philip Glass en Steve Reich.

Insomnio & Benoliel
Een deel van het werk van Bernard Benoliel 
(19432017) is nooit uitgevoerd. Benoliel 
was compromisloos en schreef vaak voor 
ongebruikelijke bezettingen. Insomnio hield 
een klinkend pleidooi voor het ontsluiten van dit 
onconventionele oeuvre (18 dec). 

Kronos Quartet
Grote Zaal
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Popmuziek
Weinig podia kunnen tippen aan het popmuziekaanbod van TivoliVredenburg. Van alternatieve 
dance tot rootsmuziek, van neoklassiek tot oosterse volkszangers, van Nederlandstalige rock tot 
internationale indiebands: bijna nergens is de diversiteit zo groot. Popliefhebbers zijn intussen 
leeftijdloos. Zoals de helden van weleer weer of blijven optreden, soms in een bijzondere 
opstelling (Prophets of Rage!), stopt de geïnteresseerde niet met concertbezoek. Tegelijkertijd 
is er een groeiend, relatief jong publiek dat wars is van hokjesdenken en openstaat voor alle 
mogelijke genres. Dat is het publiek dat enthousiast wordt van een festival als Footprints. In 2019 
beleefde het nieuwe festival, een eigen productie van TivoliVredenburg, zijn eerste – uitverkochte 
– editie. Hier presenteren we traditionele en moderne geluiden naast elkaar, vermengd met 
invloeden uit verre windstreken.
Gevestigde namen én jonge, beginnende bands, rappers en singersongwriters treden bij ons op 
in Cloud Nine, Pandora, Ronda en de Grote Zaal. In de veelheid van het concertaanbod maken 
wij onze bezoekers graag wegwijs. Dat doen we meer en meer met gerichte nieuwsbrieven 
en herkenbare ‘labels’ als Squad (hiphop voor jongeren), Avond UIT (schouwburgconcerten), 
Neoklassiek en Shelter from the Storm (rootsmuziek) of duidelijke genrebeschrijvingen op de 
website, zodat de liefhebber blindelings de weg kan vinden naar de juiste concertinformatie.

GROTE NAMEN

Op 25 februari trad Billie Eilish op in Ronda. De destijds nog 17jarige Amerikaanse wist nog 
voor de release van haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? een enorme 
aanhang op de been te brengen. Intussen heeft ze de status van een superster. Niet haalbaar 
meer dus voor een Nederlandse popzaal. Des te leuker dat we haar wel in huis hadden. Van 
een vergelijkbaar kaliber: Nick Cave. Op zijn bijzondere wereldtournee Conversations with Nick 
Cave in mei deed hij slechts twee zalen in Nederland aan, waaronder TivoliVredenburg (27 mei). 
En ook uitzonderlijk: Patti Smith, godmother van de new wave, gaf op speciaal verzoek drie 
bijzondere concerten in Ronda, de Grote Zaal en Hertz ter gelegenheid van de viering van ons 
lustrum. Zulke concerten zijn de krenten in de pap, op de eerste plaats voor Utrecht en voor ons 
publiek. Voor ons vormen ze stiekem ook een bevestiging: dat TivoliVredenburg zich kan meten 
met de top van de Europese poppodia. 

Billie Eilish
Ronda
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UTRECHTSE KETEN

Tegelijkertijd zetten we ons met evenveel plezier en toewijding in voor het popklimaat in de 
stad en de regio Utrecht. Daar hebben we de rol van aanjager en coördinator, bijvoorbeeld in 
het Utrechts Muziek Overleg. De samenwerking met onder meer Ekko, dB’s en De Helling zien 
we als een nuttige investering in een bloeiend en vruchtbaar muziekleven dat lokale initiatieven 
aanmoedigt en ondersteunt.

NEDERLANDSE TOPACTS

De releaseshow van Time, het nieuwe album van Kensington, vond vanzelfsprekend plaats in 
thuisstad Utrecht. Op 15 november speelde de succesvolste Nederlandse rockband van het 
moment in Ronda. De setting was intiem vergeleken met de diverse uitverkochte concerten in 
Ziggo Dome. Andere Nederlandse topacts die bij ons optraden waren onder meer Ilse DeLange 
(10 okt), Nick & Simon (11 okt) en Bløf (26 nov).

SQUAD 

Voor de leeftijdsgroep 1117 jaar hebben we Squad, op maat gemaakt voor de Spotifygeneratie 
die van hiphop en r&b houdt – en zonder alcohol. Jongeren zetten de eerste stappen in de 
concertzaal en krijgen de kans een eigen muzieksmaak te ontwikkelen. Dit waren de drie edities 
van afgelopen jaar: Poke, Supergaande, Tabitha (2 mei); Bizzey, Josylvio & Idaly (29 aug); Snelle, 
Ares, Bokoesam (22 dec).

SLOTTUIN ZEIST

TivoliVredenburg treedt buiten de muren en programmeert op bijzondere (buiten)locaties. De 
samenwerking met poppodium De Peppel is daar een mooi voorbeeld van. In 2019 vond de 
tweede reeks plaats in Slottuin Zeist (12 t/m 16 aug).  Vijf prachtige concerten op een sfeervolle 
locatie, van achtereenvolgens Wende, Diggy Dex, Typhoon, Danny Vera en Reinbert de Leeuw. 
Het begin van een jarenlange traditie, hopen we.

Een greep uit de highlights van 2019
The Kik
Vijf sterren kreeg het concert in de Grote Zaal (10 jan) met de titel ‘The Kik speelt Boudewijn 
de Groot met orkest’ in de Volkskrant. De sixtiespopspecialisten uit Rotterdam speelden twee 
klassieke albums van De Groot (met teksten van Lennaert Nijgh): Voor de overlevenden (1966) 
en Picknick (1968). Een daverende opmaat voor twee uitverkochte concerten in Ahoy in het 
najaar van 2019.

An evening with Judy Collins 
Judy Collins (1939) is de grootmoeder van de Americana. In de loop 
van haar haar zestig jaar omspannende carrière speelde ze met 
alle grootheden uit Nashville. In onze intieme kamermuziekzaal 
Hertz gaf ze een onvergetelijk concert (17 jan).

$hirak & Friends
Een bijzondere avond voor de Nederlandse 
hiphopscene: spraakmakende hitproducer $hirak 
nodigde op verzoek van TivoliVredenburg een aantal 
van zijn muzikale vrienden uit voor een avondvullend 
concert (25 jan). Het evenement kreeg veel aandacht 
in de media.

$hirak &  Friends
 Ronda
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Footprints
Het jubileumweekend was de aangewezen gelegenheid voor de lancering van het nieuwe 
festival van eigen makelij Footprints (26 jan). De formule – een mix van nieuw en oud, ver weg 
en dichtbij, altijd verrassend en avontuurlijk –  sloeg in als een bom bij het overwegend jonge 
publiek. Met onder meer Khruangbin, Jungle by Night, Altin Gün en Baloji.

Ivar Bjørnson & Einar Selvik
De een is afkomstig uit de blackmetal, de ander uit de folk. In de Grote Zaal (30 jan) brachten 
de vooraanstaande Noorse musici Bjørnson (bekend van Enslaved) en Selvik (bekend van 
Wardruna) een wervelende mix van traditionals en nieuw materiaal.

Metal
Op 2 februari lieten Wolves in the Throne Room (Washington), At the Gates (Zweden) en Behemoth 
(Polen) zien en horen hoe springlevend metal is. Met ‘vuurballen, fakkels, houten gifslangen, schmink 
en leipe maskers’, aldus NRC over Behemoth. Drie keer metal: goed  voor vier sterren in die krant.

Oude helden 
Drie voorbeelden van klassieke acts. De charmante Vlaming Raymond van het Groenewoud 
speelde in Hertz (16 feb) een hartverwarmende set vol humor en melancholie. Liefhebbers van 
ninetiesraprock kwamen aan hun trekken bij Prophets of Rage in Ronda (19 aug), de supergroep 
samengesteld uit exleden van Rage Against The Machine, Public Enemy en Cypress Hill. En 
indieband Pixies was eindelijk terug in Utrecht met een formidabele rockshow waarvan het 
speelplezier afspatte.

Malford Milligan & The Southern Aces 
In 2019 brak Malford Milligan ineens door in Nederland. De Texaanse countrysoulzanger uit 
Austin, die zich in sound en intensiteit kan meten met Otis Redding en Sam Cooke, bleef veertig 
jaar lang haast onopgemerkt voor het grote publiek. Op 24 februari deed hij TivoliVredenburg 
aan op zijn zegetocht langs vijftien uitverkochte zalen. 
 
Willem
Een visueel en tekstueel krachtige show van een volwassen, kwetsbare rapper in de Grote Zaal (7 mrt). 
Willem was voorheen bekend als Willy van The Opposites. Op zijn eerste soloalbum Man In Nood deed 
hij op indringende wijze verslag van zijn depressie na het uiteenvallen van het succesvolle duo.

Neoklassiek
Ter gelegenheid van de release van Henosis, de derde van zijn drieluik, speelde Joep Beving een 
bijzonder concert ‘in the round’ in de Grote Zaal (28 apr) samen met Capella Amsterdam, Echo 
Collective en Maarten Vos. Beving geldt als een vernieuwer in de neoklassieke (piano)muziek. 
TivoliVredenburg geeft ruim baan aan de interessante stroming waarvoor veel belangstelling 
bestaat. Afgelopen jaar traden verder bij ons op: Yann Tiersen (4 mrt), Nils Frahm (9 okt), Chilly 
Gonzales (16 dec), maar ook minder bekende namen als Niklas Paschburg (12 sept), Lambert  
(16 okt) en Hania Rani (24 nov). De Poolse Rani maakte haar debuut in Nederland. 

dEUS 
De Vlaamse band dEUS stond uitvoerig stil bij het twintigjarige bestaan van de plaat The Ideal 
Crash. Dat werd gevierd met een integrale uitvoering in Ronda op drie avonden achter elkaar  
(15, 16, 17 mei). Leuke bijkomstigheid: Tom Barman en kompanen namen de plaat in 1999 op in de 
plaats Ronda in Spanje.



jaarverslag 2019

14

King Gizzard and the Lizard Wizard
Door het publiek van TivoliVredenburg gekozen tot beste concert van 2019. De productieve 
Australiërs die niet voor één gat gevangen zitten, traden op twee dagen op met twee 
verschillende sets (6 en 7 okt). Opzwepende psychedelische rock die zomaar kan ontaarden in 
een potje thrash.

YUNGBLUD 
De Engelse rocksensatie YUNGBLUD (alias van Dominic Harrison) debuteerde in 2018. Zijn 
aanhang bestaat vooral uit jonge meiden die hun adoratie niet onder stoelen en banken steken 
en in Ronda (26 okt) het concert van hun leven zagen. Na afloop ging het feest door op het 
Vredenburgplein. 

Dance / By Night
Het nachtprogramma van TivoliVredenburg is open en laagdrempelig. Park 6 is ons eigen 
indoorpark op zeshoog: een centrale ontmoetingsplek in de stad. In het weekend (vrij en za) 
is Park 6 vanaf 21 uur gratis toegankelijk voor iedereen. Het is de ideale plek – met het beste 
uitzicht van de stad – om af te spreken met vrienden en er is altijd iets te doen. We organiseren 
gratis activiteiten; er staat een pingpongtafel en er zijn arcadegames. Wie aansluitend een 
danceavond wil bezoeken, betaalt daar wel entree voor. Uiteenlopende dj’s draaien hun sets van 
zowel populair als progressief repertoire. Succesvolle clubavonden zijn Vunzige Deuntjes, Fiesta 
Macumba, 40 UP en Zer00’s Heroes. 

CANVAS

Het was een lang gekoesterde wens om aan Park 6 een podium voor beeldende kunst toe te 
voegen. Die wens is in 2019 gerealiseerd. Op 29 november vond de feestelijke lancering van 
Canvas plaats, ons nieuwe videokunstwerk van 150 m2.  De zijkant van Pandora, zichtbaar vanaf 
Park 6, doet dienst als blanco ‘doek’ voor een pool van min of meer vaste videokunstenaars. Zij 
verbeelden de veelzijdigheid en veelkleurigheid van TivoliVredenburg met behulp van abstracte, 
verhalende, hallucinerende of grappige voorstellingen. Op vrijdag en zaterdag kunnen onze 
bezoekers de visuals bewonderen. Canvas past in de ambities van TivoliVredenburg om in de 
komende jaren meer ruimte te geven aan andere kunstdisciplines naast muziek en ons gebouw 
nog meer voor een breed publiek te ontsluiten en sluit perfect aan bij het eigentijdse culturele 
profiel van de stad. Met dank aan onze partners van Bud, AB InBev en Mr Beam.

Lancering Canvas
Park 6
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MUURSCHILDERING

Op 17 september werd de muurtekening onthuld die kunstenaar Lennard Kok voor ons 
maakte in opdracht van het K.F. Hein Fonds. Zijn werk van bijna 150 vierkante meter, getiteld 
Transcendence, toont een aantal buitelende figuren; zij zijn afgebeeld op de muren van de  
K.F. Heinfoyer op de vijfde verdieping. ‘Het gaat om het gevoel van het ontstijgen aan de 
dagelijkse routine, het idee van gewichtloosheid,’ aldus de kunstenaar.

Een greep uit de highlights in 2019
30 x 30 in 030
Een showcase van lokaal djtalent aan het begin van het jubileumweekend: tijdens ‘30 x 30 in 
030’ (25 jan) draaiden dertig Utrechtse dj’s een set van dertig minuten in Pandora, Park 6 of 
Pandora BAR. Een aanstekelijke marathon om deze dj’s – bekend van de party’s in EKKO, Basis, 
De Helling, etc. – in de schijnwerpers te zetten.

Blackout XL
Voor de liefhebbers van drum ’n bass is er Blackout XL in Ronda, een nacht waarnaar steevast 
reikhalzend wordt uitgekeken. Met onder meer Black Sun Empire, Sub Focus en Noisia (1 feb).

CATCH
Het vijfjarige bestaan van CATCH (23 mrt), het elektronische festival met een mix van liveacts 
en dj’s, werd goed gevierd met een uitverkochte editie – voor het eerst! – en een uitzonderlijke 
lineup. We hadden bijvoorbeeld het debuut van de nieuwe Wevalshow. Andere hoogtepunten: 
Jon Hopkins (live) en Maribou State.

Fatboy Slim
Kingsday (27 apr) is traditiegetrouw een hoogtepunt in het nachtprogramma van 
TivoliVredenburg. In 2019 kreeg Ronda een ‘360° setting’ en trad dj Fatboy Slim, bekend van  
The Rockafeller Skank en Praise You, aan als headliner. Beter kon haast niet.

Fatboy Slim
Ronda
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Herbie Hancock
 Grote Zaal

JOYRYDE
Wereldberoemd is de in Engeland geboren producerdj JOYRIDE die voorheen ook als Eskimo 
bekend was. In het kader van zijn Brave World Tour draaide hij in Pandora tijdens een stijf 
uitverkochte Dirty Houseavond (5 okt).

NYE
Nog zo’n geijkt maar altijd verrassend hoogtepunt in het jaar: in TivoliVredenburg moet je zijn 
om met elkaar te toasten om 00.00 uur, te kijken naar het vuurwerk boven de Utrechtse skyline 
en met onze dj’s het nieuwe jaar in te dansen (31 dec).

Jazz
Jazz is in al zijn pluriformiteit een vast en gewaardeerd onderdeel in het programma van 
TivoliVredenburg. Nergens zijn de genreoverstijgende bewegingen zo krachtig aanwezig 
als in de jazz. Nonstop en schijnbaar moeiteloos doen zich nieuwe dwarsverbanden en 
verschijningsvormen voor die voorbijgaan aan de begrenzing van stijlkenmerken, identiteit of 
nationaliteit. De jazzmuziek floreert en er is een nieuw publiek voor dat nieuwsgierig is, het 
eclectische omarmt en behoefte heeft aan authentieke, vrije geluiden. Tegelijkertijd blijven ‘oude’ 
stijlen als swing én ‘impro’ onverminderd relevant. Zo geldt ook voor de jazz dat er belangstelling 
voor is dwars door de leeftijdscategorieën heen. Het bezoekersaantal laat ten opzichte van vorig 
jaar (weer) een lichte stijging zien. We kijken terug op een bijzonder en succesvol jaar met een 
meer dan geslaagde editie van het Transition Festival en mooie, verrassende en avontuurlijke 
concerten van internationale grootheden, Nederlandse topacts en beginnende musici.

GROTE NAMEN

Het gebeurt niet elk jazzseizoen dat we zoveel grote namen – van 
superieure kwaliteit – in het aanbod hadden. We mochten 
internationale grootheden als Carla Bley (16 okt) en Herbie 
Hancock (4 nov) in de Grote Zaal ontvangen; al sinds de 
sixties drukken zij hun stempel op de jazzmuziek. En ook 
tenorsaxofonistbandleider Branford Marsalis (17 maart), 
al even beeldbepalend met zijn weergaloze kwartet, 
kwam naar Utrecht. ‘Bruggenbouwer’ Ibrahim Maalouf, 
de FransLibanese trompettist (11 nov), en Snarky 
Puppy, het zinderende Amerikaanse fusiongezelschap 
(1 nov), mochten we verwelkomen. Evenals trombonist 
Ryan Porter – ter gelegenheid van het nieuwe album 
Force For Good – samen met een puntgave afvaardiging 
van het collectief West Coast Get Down onder wie Kamasi 
Washington (22 okt). We zijn daar trots op: internationale zalen 
en festivals staan te dringen voor deze namen uit de wereldtop. In 
dat opzicht was 2019 een uitzonderlijk jaar.   

VRIJE GELUIDEN

Met een laatste reeks concerten in het kader van ‘Vrije Geluiden Live’ kwam een einde aan de 
samenwerking met Vrije Geluiden van de VPRO. Sinds 2017 werden de uitzendingen van het 
muziekprogramma op de zondagmorgen verzorgd vanuit TivoliVredenburg. Op 29 december 
vond de laatste uitzending plaats waarmee de VPRO voorgoed afscheid nam van een mooie 
traditie en wij van een dierbare partner.
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Een greep uit de highlights van 2019
Cory Henry & Metropole Orkest 
Soulzanger en multitalent Cory Henry, bekend van The Funk Apostles en Snarky Puppy, werkte 
al eerder samen met het Metropole Orkest. In Ronda (13 jan) stonden orkestrale bewerkingen 
van Henry’s nieuwe plaat Art of Love en hits van onder meer Prince en Quincy Jones op het 
programma. Een week later was hij terug, in Pandora met zijn eigen trio (20 jan).

Ambrose Akinmusire kwartet
Trompettist Ambrose Akinmusire breekt voortdurend met muzikale conventies in zijn 
composities en snijdt maatschappelijke kwesties aan. Bij ons vierde hij de release van zijn 
derde Blue Notealbum Origami Harvest: genreoverstijgende jazz met invloeden uit hiphop, 
avantgarde en spoken word (18 jan).

Afscheid Rein de Graaff
Drie generaties saxofonisten traden aan als gastmuzikanten bij dit bijzondere concert van 
Rein de Graaff Trio: Maarten Hogenhuis (Bruut!), Benjamin Herman (New Cool Collective) 
en zeventiger Ronnie Cuber. Het concert in Cloud Nine (3 maart) was onderdeel van de 
afscheidstournee van de pianist die sinds de opening van Vredenburg een graag geziene gast 
was in Utrecht.

Transition Festival 
In een paar jaar tijd heeft Transition een trouwe schare fans weten te bereiken. Los van het 
festival organiseren we bijzondere concerten onder de noemer Transition presents. Een 
voorbeeld daarvan was het concert van Branford Marsalis (17 mrt); liefhebbers konden een 
combiticket kopen voor Marsalis en Transition. De vierde festivaleditie (6 apr) kende een mooie 
lineup en prachtige optredens van onder meer Chris Potter, Erik Friedlander, Kamaal Williams, 
Mixmonk, Ashley Henry en Jonah Nilsson. Een deel van het programma was gewijd aan het 
50jarige bestaan van het Duitse toplabel ECM, met concerten van bijvoorbeeld Matthias Eick  
en Enrico Rava.

Branford Marsalis
 Grote Zaal
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Bassekou Kouyaté
 Cloud Nine

Sun Ra Arkestra
De naamgever van het orkest en afrofuturist par excellence Sun Ra is al geruime tijd dood. 
Fluitistsaxofonist Marshall Allen nam het stokje als aanvoerder van hem over. Ter gelegenheid 
van diens 95ste verjaardag streek het ensemble neer in Utrecht (19 mei).

Dhafer Youssef
De uit Tunesië afkomstige componist, zanger en udspeler Dhafer Youssef geldt als een van de 
meest vooruitstrevende musici. Arabische elementen verbindt hij met westerse jazz. In Hertz 
(2 dec) verkende hij met saxofonist Raffaelle Casarano, gitarist Eivind Aarset en percussionist 
Adriano Dos raga’s en ritmes uit de Indiase muziek. 

World

Een greep uit de highlights van 2019
Bassekou Kouyaté
Volgens velen is Bassekou Kouyaté de grootmeester op de 
ngoni, het piepkleine WestAfrikaanse snaarinstrument. Hij 
zorgde er eigenhandig voor dat zijn instrument over de 
hele wereld aan populariteit won door het traditionele 
geluid van de ngoni elektrisch te versterken en te ver
werken in opzwepende pop, blues en rocksongs. Een 
volle Cloud Nine genoot van deze Malinese superster 
(6 feb).

MedFest
Sommige initiatieven komen iets te vroeg. Medfest 
beloofde een mooi spektakel te worden met een 
uitgesproken internationale lineup. Het spektakel uit het 
Middellandse Zeegebied kwam er, maar had meer publiek 
verdiend. We realiseren ons dat het opbouwen van een 
diverser publiek tijd kost en gaan daar met partners mee door 
(15 maart).

Mega Soiree Marocaine
Tijdens deze avond, Mega Hafla, gericht op populaire muziek uit Marokko, werd er volop gedanst 
in de Grote Zaal. Toch besloten we, ook door achterblijvende bezoekersaantallen, ons meer 
te gaan richten op specifiekere en actuele muziekstijlen in de toekomst. Dit was voorlopig de 
laatste Hafla (21 apr).

Afrogrooves 
In 2019 gingen we de samenwerking aan met Afrogrooves, een internationaal collectief van mu
zikanten die zich richten op de Afrobeattraditie. Tijdens deze eerste open sessieavond was een 
dampende Club Nine getuige van de geboorte van een nieuwe traditie in TivoliVredenburg (8 jun).

Taksim Trio 
Het Taksim Trio is inmiddels bekend om zijn combinatie van traditionele Turkse muziek, jazz en 
rock. De opperste concentratie van de muzikanten en de bezoekers was voelbaar in Hertz. Een 
mooie stap in de opbouw van publiek met een Turkse achtergrond (15 nov).
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Souad Massi 
De Algerijnse zangeresgitariste Souad Massi is een van de grootste NoordAfrikaanse sterren 
van dit moment. Met haar warme stemgeluid en virtuoze gitaarspel beheerst ze vele genres: folk, 
rock, fado, raï, Afrikaanse blues en zelfs Franse chansons. Dat maakte dat een grote diversiteit 
aan publiek haar concert bezocht. Een prachtige avond in de Grote Zaal (5 dec).

World Blend Cafe
Inmiddels een traditie. Aan het einde van ieder kalenderjaar strijkt het netwerk Wereldmuziek 
neer in TivoliVredenburg. Er wordt gesproken over actuele ontwikkelingen, lokaal en nationaal 
(gastsprekers van o.a. FPK, Sena, Stichting Utrecht Wereldmuziek). Met een showcase van 
Tarmonica (11 dec).

Connect
Connect is het veelzijdige educatie en participatieprogramma van TivoliVredenburg. Het 
programma kent drie pijlers: muziekeducatie, amateurkunst en concerten voor speciale 
doelgroepen. Met drempelverlagende projecten en concertformules betrekken we nieuw 
publiek bij de activiteiten van TivoliVredenburg in het gebouw en daarbuiten, al dan niet in 
samenwerking met wijkcentra, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en andere partijen 
in de stad en de regio. Hiermee bereiken we kinderen, jongeren, migranten, ouderen en 
andere doelgroepen die om verschillende redenen nog ondervertegenwoordigd zijn in ons 
bezoekersbestand. Steeds vaker zien we de scheidslijnen tussen regulier programma en 
Connectprogramma vervagen. Het gedachtegoed van Connect waarin inclusie een centrale 
positie inneemt, dringt meer en meer tot de haarvaten van de hele organisatie door. Voor de 
nieuwe beleidsperiode 20202024 is een ‘nieuwe’ missie geformuleerd: Een leven lang muziek 
voor iedereen – het ‘oude’ motto van Connect. Dat zegt genoeg.
In het Meerjarenplan 2124 hebben we de ambitie uitgesproken ons nog meer in te zetten voor 
educatie en talentontwikkeling. Dat doen we op basis van de expertise en het netwerk van 
Connect. We kijken terug op onder meer een rijke serie schoolconcerten voor kinderen van 
groep 1 t/m 8, een geslaagde editie van MuziekRoute Overvecht en acht mooie Pronkstukken 
voor 350 jongeren (vmbo, havo en vwo) die compositieles kregen.

World Wide Music
Cloud Nine
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RABO NEXT 
Na drie seizoenen is een einde gekomen aan Rabo Next Stage. Meer dan honderd muzikanten 
hebben dankzij de bijdrage van Rabo begeleiding gekregen van professionele musici waardoor 
zij grote stappen konden zetten in hun ontwikkeling. We zullen deze vorm van coaching voor 
gevorderden voortzetten met andere partners. De samenwerking met Rabo blijft bestaan in 
Rabo Open Stage en Rabo Open Stage on Tour, allebei bedoeld voor beginnende musici. In 
2019 heeft een lange rij solisten en ensembles in verschillende genres gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om ervaring op te doen op ons open podium.

CREATIEF VERMOGEN UTRECHT

TivoliVredenburg is sinds 1 juli 2019 penvoerder van Creatief Vermogen Utrecht, een lerend netwerk 
van dertig scholen en elf culturele instellingen die zich samen richten op het ontplooien en veran
keren van kunsteducatie in het onderwijs. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en matchingspartner 
Gemeente Utrecht hebben geld ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het projectplan 
‘Creatief Vermogen Utrecht doen we samen’. Het plan beoogt duurzame partnerschappen tussen 
culturele instellingen en basisscholen ter versterking van het creatief vermogen van docenten en 
leerlingen van basisscholen. Het programma voorziet ook in een netwerk van kennis dat onder  
andere via de website en diverse bijeenkomsten wordt gedeeld en uitgebreid.

Een greep uit de highlights van 2019
Amazigh Nieuwjaar
Voor het eerst vierden we in samenwerking met Stichting Dihya het Amazigh Nieuwjaar: 
‘Yennayer 2969’. Marokkaanse Nederlanders, zeker in Utrecht, hebben veelal hun roots in de Rif 
en noemen zichzelf Imazighen. Een feestelijke avond (12 jan) met muziek (o.a. Tarwa n Cheikh 
Mohand, Hafid Tifridjas), poëzie (Mimoun Essahraoui) en heerlijk eten in het teken van de rijke 

Amazighcultuur. Hertz was met 450 bezoekers bijna uitverkocht. In 2020 weer!

Catching Cultures Orchestra Festival
De negende editie van het Catching Cultures Orchestra 

Festival (27 jan), een samenwerking met Stichting de 
Vrolijkheid, was onderdeel van ons jubileumprogramma. 

Naast het Catching Cultures Orchestra traden op: Jaffa 
Orkest, Dyar & Janne Schra en ensemble L’Chaim. Een 
memorabele middag met een dolenthousiast publiek, 
mooie ontmoetingen en lekker eten.

Vocal Statements
Vriendschap was het thema van de tweede editie 
van Vocal Statements, een project van Operamakers. 
Duizend leerlingen van zeven scholen zongen samen 

de gelegenheidscompositie Je vangt me op (18 feb). 
Speciale gast was de Syrische pianist Aeham Ahmad.

National Arts Centre Orchestra 
Het orkest van het National Arts Centre in Ottawa kwam 

niet alleen naar Utrecht om een gloedvol concert te geven 
in de Grote Zaal (20 mei, o.a. Brahms’ Tweede Symfonie). 

Orkestleden speelden samen met het Catching Cultures Orchestra 
in Overvecht, werkten samen met kinderen van de MuziekRoute en 

Amazigh Nieuwjaar
Hertz
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gaven masterclasses aan conservatoriumstudenten. Hier vulden de sociaalmaatschappelijke 
doelstellingen van een Canadees orkest en een Utrechts podium elkaar mooi aan. 

Roze ouderen
De LHBTIQ+gemeenschap ondersteunen we van harte. Ook daarom juichen we de Nationale 
Roze Ouderendag toe. Die werd voor de vijfde keer georganiseerd en voor het eerst in Utrecht 
gehouden. In Club Nine draaide de film Monument van Trots. Kees van den Berg, Mr. Senior Pride 
2018, en Ingeborg Hornsveld traden op (25 juni). 
Begin juni was TivoliVredenburg met een eigen boot en dj’s Boa Boys Robbert en Wessel aan 
boord (weer) onderdeel van de Utrecht Canal Pride.

Freedom City Festival
Pandora was het decor van een zinderende Urban AllStyle Battle (15 sept). Freestyle dansers 
namen het in teams van drie tegen elkaar op voor een internationale jury. De battle was 
onderdeel van het Freedom City Festival, een levendig stadsfestival voor urban dansers en 
digitale kunstenaars waaraan TivoliVredenburg graag bijdraagt.

Opera op de Maliebaan
Onder de titel Face The Music brachten zangstudenten opera en 
musicalrepertoire op de Maliebaan (15 sept). Amerika in de 
fifties was de rode draad. De twee operaconcerten – een 
samenwerking tussen TivoliVredenburg, het Utrechts 
Conservatorium en de Utrechtse Kunstmanifestatie 
2019 – waren onderdeel van het Uitfeest.

XL Ouderenorkest
Fort van de Verbeelding is initiator van 
uiteenlopende, veelal grootschalige 
‘community’muziekprojecten. Nu smolten drie 
ouderenorkesten samen tot een superorkest 
op het podium van Hertz (22 sept). De meer 
dan honderd musicerende senioren kregen 
assistentie van schoolkinderen van De Pijlstaart 
en de blazers van Fanfare van het Vuur. 

Klassiek in de Stadskamer
Op zondagmiddag spelen gerenommeerde 
ensembles of gevorderde muziekstudenten voor 
passanten en winkelend publiek in Hoog Catharijne. 
Het plan – van Hoog Catharijne en TivoliVredenburg 
samen – bestond al langer, in 2019 kwam het van de 
grond. Een voorbeeld van hoe laagdrempelig klassieke 
muziek ook kan zijn. Het publiek reageerde enthousiast.

Afrovibes
Oegandese dansers lieten in Cloud Nine zien waartoe een samenwerking met een Utrechts 
gezelschap (DOX) kan leiden (12 okt). De gelauwerde gitarist Bongeziwe Mabandla speelde 
ZuidAfrikaanse folk. Bij Afrovibes staat de uitwisseling tussen Afrikaanse en Nederlandse 
makers centraal. 
 

XL Ouderenorkest
Hertz
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Bezoekers Festival Europa
Park 6

Sefa Doğanay
Sinds Sefa Doğanay in 2011 als imitator een Turkse tvtalentenjacht won, is hij een Bekende 
Turk. Intussen heeft hij zich bekwaamd in standup comedy. In Hertz trad hij op voor zijn fans 
in Nederland (6 dec). Zo maakten sommige Turkse Nederlanders voor het eerst kennis met 
TivoliVredenburg.

Lister 
In het najaar deden we een pilot met Lister, een Utrechtse organisatie voor mensen met 
psychiatrische  of verslavingsproblemen. Listercliënten volgden zeven muziekworkshops onder 
begeleiding van professionals. Zij schreven liedjes en/of maakten een muziekclip. De pilot werd 
afgesloten met een spetterend optreden in Cloud Nine. De proef was dermate succesvol dat tot 
een structurele voortzetting is besloten.

 
Kennis & Debat
Met 96 kennisprogramma’s in 2019 heeft Kennis & Debat een belangrijk bijdrage 
geleverd aan het in diversiteit toenemende programma van TivoliVredenburg. 
Daaronder waren vier succesvolle festivals: School of Life Festival, 
Festival Europa, Waanzin Festival en Betweter Festival. 
Uiteenlopende thema’s zijn aan bod gekomen: klimaat, inclusie, 
seksualiteit, feminisme en emancipatie, literatuur, politiek, 
migratie, fotografie, technologie, voeding, popcultuur, 
psychologie, geschiedenis, filosofie, internationale 
betrekkingen, sociologie, Europa. Kortom, de thema’s 
van onze tijd. We organiseren laagdrempelige 
bijeenkomsten over zware thema’s, geven ons 
publiek de kans zich te informeren en mee te 
praten en functioneren zo meer en meer als een 
inhoudelijke vraagbaak en ontmoetingsplaats 
voor de stad in samenwerking met experts van 
onder meer (lokale) onderwijsinstellingen en 
onderzoeksinstituten. 
Kennis & Debat kon in 2019 voortbouwen op de 
ervaringen die in het jaar daarvoor, het eerste 
volwaardige jaar, zijn opgedaan. We weten niet 
alleen beter wat het publiek van ons verwacht, 
op specifieke thema’s en in het algemeen op 
gebied van kennisprogramma, maar ook hoe we 
(potentiële) belangstellenden kunnen bereiken. Ons 
netwerk van samenwerkingspartners is uitgebreid en 
we zijn bedreven geraakt in productioneel opzicht.
Dat laatste is onder meer te danken aan het 
taakgerichte team dat voor Kennis & Debat in het leven is 
geroepen, zodat kennis en kunde op gebied van productie 
en hospitality sneller en eenvoudiger kan worden gedeeld 
binnen de organisatie.
In 2017 zijn we incidenteel begonnen met het verspreiden van een 
nieuwsbrief Kennis & Debat. In 2018 meldden zich 1046 abonnees aan. 
Dat aantal is afgelopen jaar fors gegroeid naar 5200 abonnees.
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Een greep uit de highlights van 2019
Herman Hertzberger
Op 25 januari gaf Herman Hertzberger, architect van Muziekcentrum Vredenburg en coördine
rend architect van TivoliVredenburg, voor 1100 belangstellenden een bevlogen lezing in en over 
‘zijn’ Grote Zaal. Aanleiding was de viering van het veertigjarige bestaan van de Grote Zaal.

Therapie voor je klimaatdepressie
De klimaatproblemen zijn immens, wereldwijd en onbetwistbaar. Voor veel mensen een 
aanleiding tot somberheid en frustraties. Deze therapiesessie in het kader van de Global Goals 
Cafés (13 feb) was gewijd aan: hoe hiermee te dealen, en: hoe kun je in actie komen en een 
positieve bijdrage leveren? Met onder meer filosoof René ten Bos en journalist en docent 
cultuursociologie Ruben Jacobs. De avond was binnen vijf dagen uitverkocht en kreeg aandacht 
op de voorpagina van NRC. 

De Plantaardige Revolutie
Veganisme is bezig aan een voorzichtige opmars. Reden voor ons om eens dieper op de trend in 
te gaan. Specialisten belichtten zowel de praktische als de filosofische en politieke aspecten. Een 
levendige bijeenkomst (15 mei) in samenwerking met restaurant Waku Waku met onder meer 
Esther Ouwehand (Partij van de Dieren) en Odette Bruis (docent voeding en diëtiek).

Festival Europa (18 mei)
Een boordevol programma – inclusief lijsttrekkersdebat – met politici, journalisten, 
wetenschappers en kunstenaars over Europa en de Europese politieke vraagstukken ter 
gelegenheid van de Europese verkiezingen van 23 mei. Het Festival Europa, een eigen productie 
in samenwerking met onder meer de Universiteit Utrecht, was het grootste publieksevenement 
in het kader van de verkiezingen in Nederland.

Het Zweefcafé
Het Zweefcafé is een nieuw initiatief van Kennis & Debat: wetenschap en 
spiritualiteit ontmoeten elkaar in een relaxte setting onder het genot van 
een drankje. ‘Voor iedereen die zingeving zoekt, maar een nuchtere kijk 
wil houden.’ Tijdens de eerste editie (10 dec, uitverkocht) ging het 
onder meer over de werking van de hersenen en in hoeverre we 
samenvallen met onze gedachten.

De Nieuwe Nachtmis (24 dec) 
Nog een nieuw – spannend – initiatief: een alternatieve 
kerstviering voor iedereen die behoefte heeft aan 
inspiratie en verbondenheid, maar dat niet per se in 
de kerk zoekt. Deze eigen productie – een avond 
vol theater, journalistiek, wetenschap, poëzie en 
muziek – kwam tot stand in samenwerking met 
theatermaker Oscar Kocken. Met medewerking 
van onder meer schrijver Adriaan van Dis, 
seksuoloog Ellen Laan, zanger Jeangu Macrooy 
en journalist Hasna El Maroudi. Een schot in de 
roos, bleek uit de grote belangstelling in een 
uitverkochte Grote Zaal. De opmaat voor een 
nieuwe traditie?

Adriaan van Dis tijdens
 De Nieuwe Nachtmis

Grote Zaal
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SPREKERS

Deze sprekers traden op in TivoliVredenburg, naast vele anderen:
• Politicus en auteur Jan Terlouw, auteur en columnist Ilja Leonard Pfeijffer, theatermaker Lucas 

de Man, schrijver Lieke Marsman, journalist Linda Polman en alle Europese lijsttrekkers op 
Festival Europa

• PvdAKamerlid Kirsten van den Hul en activist Devika Partiman over honderd 
jaar vrouwenkiesrecht

• De DuitsAmerikaanse Harvardpoliticoloog Yascha Mounk over 
kwetsbare democratieën

• Wielrenner Laurens ten Dam over de rol van technologie in 
sport

• Politica Sylvana Simons over de betekenis van Toni Morrison
• Hoogleraren Max Welling en Erik Verlinde over de 

betekenis van Stephen Hawking
• Historicus en journalist Arend Jan Boekestijn over Brexit
• Rutger Bregman over waarom de meeste mensen 

deugen
• Muziekjournalisten Atze de Vrieze (3voor12) en 

Angelique Houtveen (3FM) over Michael Jackson en zijn 
vermeende misbruik

• Programmamaker Nicolaas Veul over zijn afhankelijkheid 
van computerschermen

• GroenLinks raadslid Sophie Schers over haar transitie en 
haar politieke doelen

• Auteur Sohaila Abdulali (VS) en historica en auteur Anaïs Van 
Ertvelde (BE) over seksueel geweld tegen vrouwen

• Auteur Colson Whitehead (VS) over zijn nieuwste roman The Nickel 
Boys

• Auteur Elizabeth Gilbert (VS), bekend van Eat, Pray, Love, over haar nieuwe 
roman City of Girls

• Socioloog Nathalie Heinich (FR) en cultureel antropoloog Sinan Çankaya (NL) over de rol van 
identiteit in de moderne samenleving

• Mediawetenschapper Linda Duits, activist Naomie Pieter en genderhistoricus Geertje Mak over 
de betekenis van genderidentiteiten

GRATIS PROGRAMMA

Samen met Studium Generale organiseerden we zes Science Cafés, de driedelige reeks 
‘Protest’ over nieuwe vormen van activisme en de vierdelige serie ‘Wat een ramp’ over de 
betekenis en impact van catastrofes. Ook gratis te bezoeken waren de Uglobe Cafés en enkele 
boekpresentaties op en rondom de Rabo Open Stage.

Zakelijk
Voor de zakelijke verhuur was 2019 een topjaar. Ondanks een lichte daling van het aantal 
zakelijke evenementen – 110 tegenover 120 in 2018 – kwamen we op een hoger rendement uit, 
een paar procent boven de begroting. Het mooie resultaat was in belangrijke mate te danken 
aan drie meerdaagse verhuringen in mei, juni en juli, voor internationale medische congressen 
met ca. 1500 deelnemers. Zulke meerdaagse evenementen zijn uitzonderlijk. Het aantal zakelijke 
evenementen kent bij ons een natuurlijke beperking, evenals de omvang ervan.

Elizabeth Gilbert
Hertz
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Skyscraper (Plastic Whale)

DRIE WETENSCHAPSCONGRESSEN

Van 22 tot en met 24 mei hostten we het ‘Congres over de toekomst van de 
varkensgezondheidszorg’. Een Europees congres voor met name dierenartsen georganiseerd 
door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), de Universiteit Utrecht in samenwerking met 
de Europese organisatie voor varkensdierenartsen (EAPHM) en de Europese vereniging voor 
varkensspecialisten (ECPHM).
Van 12 tot 15 juni werd bij ons het congres van de European Cleft Palate Craniofacial Association 
georganiseerd, over onderzoek naar en therapie voor schisis. Een van de partners was het UMC.
Van 9 tot 12 juli was de internationale Digital Humanitiesconferentie bij ons te gast. Organisator 
was de Alliance of Digital Humanities Organizations. De snelle groei van Utrecht diende als 
inspiratie voor het thema complexiteit.

PLASTIC WHALE

De elf meter hoge plastic walvis in de Singel, opgetrokken uit oceaanafval, was meer dan een 
opvallende blikvanger voor voorbijgangers en op social media. Het verblijf naast ons pand ging 
gepaard met een uitgebreid inhoudelijk programma van de Universiteit Utrecht over rivieren, 
oceanen, water, duurzaamheid en alles wat daarbij komt kijken. De Skyscraper, ontworpen door 
het New Yorkse ontwerpbureau STUDIOKCA, was naar Utrecht gehaald door de Faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie en goed voor een Uaward. Een deel van het programma vond 
plaats in TivoliVredenburg:
• 18 januari officiële opening met lezing van professor Marleen van Rijswick
• 24 januari conferentie ‘Pathways to Sustainability’
• 24 maart lezing van oceanograaf Erik van Sebille over plastic soep 8+
• 18 september slotevent met André Kuipers over de toekomst van de planeet
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BEDRIJFSEVENEMENTEN

Veel grote bedrijven organiseren bij ons hun 
personeelsbijeenkomsten, de aanleiding is 
zakelijk en/of feestelijk. Een deel van die 
bedrijven is afkomstig uit de regio. Met 
sommigen van hen hebben we een langjarig 
partnership opgebouwd. In 2019 waren 
onder meer BOVAG, Bol.com, Vrumona, 
Vodafone Ziggo, Rabobank en Plus te gast. 
Solidaridad vierde het 50jarige bestaan en 
het Diakonessenhuis het 175jarige bestaan 

in TivoliVredenburg. 

CULTUUR- EN CITY MARKETING

Op 27 juni vond bij ons de uitreiking plaats van de 
Cultuurmarketing Awards. De jaarlijkse bijeenkomst 

vormt een belangrijk treffen voor vakgenoten in de 
culturele sector (musea, podia, ensembles, etc.). De 

Cultuurmarketing Awards voor de creatiefste, innovatiefste 
en effectiefste marketingcases worden uitgereikt in de 

categorieën Campagne, Merk & Loyaliteit en Young Talent.
  Op 19 november hostten we het Utrecht Marketing Jaarcongres. Op het 
programma stonden onderwerpen als bezoekerssegmentatie, internationalisering, placemaking 
en Utrecht als duurzame bestemming. Kortom, thema’s die ook actueel zijn bij TivoliVredenburg.

MUZIEK

Voor muziek en tvopnames is TivoliVredenburg een ideale locatie. Op 19 februari nam Kinderen 
voor Kinderen een muziekclip bij ons op. Ook werden bij ons opnames gemaakt voor The Voice 
of Holland van RTL 4.

OPDRACHTGEVERS 

Een overzicht van onze opdrachtgevers in 2019: UCK, Raad voor Cultuur, Plastic Whale, 
In Vrijheid  Verbonden, Lloyd, Ministerie OCW, Kunsten ‘92, HMS Host, UU Pathways to 
sustainability, Vodafone Ziggo, VSCD, VNPF, BOVAG, Talpa, TKI Wind op zee, Kinderen voor 
Kinderen, AB InBev, ABNAMRO, Stichting Sticky, Congress Care, Abbott, Rabobank, Stichting 
Lezen, Helen Dowling Instituut, Nibud, Solidaridad, Frontend United, Triodos Bank, Klinkhamer, 
NLJUG, UCU, Raad voor Accreditatie, DVDJJ, MCI, Pon, Stork, Gilde Buy Out, KVLNR, Digital 
Humanities, UIT, Universiteit Utrecht, Movares, Plus Retail, Energie Beheer Nederland, Spitz, 
Diakonessenhuis, Fonds Podiumkunsten, Doxis, Technische Unie, Utrecht Marketing, Provincie 
Utrecht, Social Enterprise Day, PINO, Vrumona, Bol.com.
 

Bedrijfsevenement
Grote Zaal
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Publiek
In het Meerjarenplan 2124 staat de missie van TivoliVredenburg voor de komende periode 
als volgt beschreven: Een leven lang muziek voor iedereen. We willen een podium zijn waar 
iedereen zich welkom kan voelen ongeacht leeftijd, huidskleur, gender, opleidingsniveau en 
komaf. En we willen dat incidentele bezoekers regelmatige of vaste bezoekers worden: dat ze 
niet alleen eenmalig een concertkaartje kopen, maar ook op andere momenten de weg naar 
TivoliVredenburg weten te vinden omdat ze het er prettig vinden en vertrouwen hebben in onze 
kennis en kunde. Concreet: we spannen ons in om nieuw publiek te bereiken; we bouwen aan 
een duurzame relatie met onze bezoekers; we gidsen onze bezoekers in de ontwikkeling van hun 
muzieksmaak en de keuze van concertbezoek. 
In 2019 liep het bezoekersaantal verder op tot bijna 1,3 miljoen voor programma en horeca 
samen (tegenover 1,2 miljoen in 2018). Met ons programma, dat bestond uit 1.789 activiteiten, 
trokken we 978.000 bezoekers. Dat zijn mooie cijfers, maar ze vormen nog geen aanleiding 
om genoegzaam achterover te leunen. In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet om daar 
verandering in te brengen. Inclusie is tot een prioriteit gemaakt in het dagelijkse beleid.

Inclusie en diversiteit
Absolute groei is één ding, maar groei in diversiteit is iets anders. Nog altijd is TivoliVredenburg 
een overwegend wit bolwerk. Voor TivoliVredenburg is openheid – een essentiële voorwaarde 
voor inclusie – vanaf dag één een kernwaarde geweest. Een divers, rijk en hoogstaand aanbod 
zou vanzelf leiden tot de toestroom van uiteenlopende publieksgroepen, dachten we. Maar 
in de praktijk trekken we vooral bezoekers die wit, hoogopgeleid en redelijk welgesteld zijn. 
Ons publiek is nog altijd minder divers dan passend zou zijn voor het profiel van de bevolking 
van Utrecht. Dat blijkt ook uit onze databestanden waarin bijvoorbeeld burgers uit bepaalde 
postcodegebieden ondervertegenwoordigd zijn.

Bezoekers Footprints
Park 6
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In 2019 hebben we van inclusie een belangrijk beleidsspeerpunt in overeenstemming met het 
vijfstappenplan van de Code Diversiteit & Inclusie voor de culturele en creatieve industrie. 
We hebben een werkgroep in het leven geroepen: TivoliVredenburg Inclusief en Divers. Een 
brede groep van ongeveer dertig medewerkers, samengesteld uit een dwarsdoorsnede 
van de organisatie, is verantwoordelijk voor het inclusiebeleid en de uitvoering daarvan. 
TivoliVredenburg Inclusief! heet het plan van aanpak dat de werkgroep heeft opgesteld.
Afgelopen jaar zijn we begonnen met trainingen rondom culturele vooringenomenheid en 
bewustwording voor alle afdelingen. Het is een begin. Zo krijg je inzicht in de stand van zaken 
en kun je verbeterpunten in kaart brengen. Programma is bijvoorbeeld een belangrijke sleutel 
tot publieksbereik. Dat houdt in dat ons programmateam niet alleen naar kunstzinnige 
en kwalitatieve criteria moet kijken, maar ook rekening moet houden met 
representatie en identificatie. 
We hebben ervoor gekozen voorlopig te focussen op het wegwerken 
van uitsluiting en/of achterstelling van mensen met een biculturele 
achtergrond, mensen met een beperking en/of achterstand tot 
de arbeidsmarkt, mensen uit economisch zwakkere groepen 
en mensen die zich niet herkennen in de heteronorm en/of de 
klassieke genderindeling. Dat doen we binnen onze organisatie 
en als aanjager van PACT Utrecht, een netwerk van Utrechtse 
cultuurmakers die met elkaar zoeken naar manieren om hun 
organisaties diverser en inclusiever te maken.
Intussen weten we: een zo divers mogelijk profiel van onze 
bezoekers is alleen haalbaar als het lukt om van inclusie een succes 
te maken dwars door alle geledingen heen. Inclusie raakt per definitie 
aan alle facetten van de organisatie – Programma, Publiek, Personeel en 
Partners, de zogeheten vier P’s – en vraagt om doorlopend toetsen  
en bijstellen.

Publieksdata over Utrecht
Essentieel voor het bewerkstelligen van groei van nieuwe publieksgroepen is een geavanceerde 
database. TivoliVredenburg heeft 160.000 unieke Utrechtse adressen in het databestand. Dat 
wil zeggen dat 45 procent van de Utrechtse inwoners weleens een kaartje voor een concert of 
een ander evenement bij ons heeft gekocht. Om te kunnen sturen op diversiteit en inclusie van 
het publiek – in samenhang met aanbod voor specifieke doelgroepen – is het nodig de herkomst 
van onze bezoekers vast te stellen en vast te leggen in ons databestand (niet traceerbaar tot 
een huisadres). Een onderscheid naar stadswijk lijkt een stap in de goede richting. Bezoekers uit 
Wittevrouwen of het Museumkwartier hebben immers doorgaans een andere achtergrond en 
sociaalmaatschappelijk statuur dan die uit Overvecht of Kanaleneiland. Maar dan nog: ook in de 
wijken die voorheen als gekleurd of minder kapitaalkrachtig golden, rukt de gentrificatie op. En 
andersom komt net zo goed voor.
Zo hebben we kunnen vaststellen dat in de periode 10 juli  19 december 2019 het aantal 
kaartkopers in Kanaleneiland en Leidsche Rijn met 7% is gestegen, en het aandeel uit Overvecht 
met 5%. Dat is op zichzelf een mooie score, maar we rekenen ons niet meteen rijk omdat de 
samenstelling van die wijken ook verandert.
Ten behoeve van de versterking van het dataonderzoek werkt TivoliVredenburg samen 
met Utrecht Marketing. Doel van de samenwerking is van elkaar te leren en het delen van 
bezoekersdata. In opdracht van Utrecht Marketing is een nieuw segmentatiemodel ontworpen 
(Whize), dat in staat is op een fijnmaziger manier publieksgroepen te onderscheiden.  

Bezoekers  Footprints
Park 6
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2.797.130 websitebezoekers  
5.538.114 websitebezoeken (2018: 4.501.000)
2100 leden WhatsAppdienst (2018: 736)
28.900 Instagram volgers (2018: 20.140)
52.000 Facebook volgers  (2018: 146.100)
18.400 Twitter volgers  (2018: 17.638)
3800 LinkedIn volgers            
525.000 Youtube Views (2018: 132.000)

Ook TivoliVredenburg stapt over op het nieuwe model, dat betrouwbare informatie verschaft 
en stedelijke uitwisseling mogelijk maakt. Whize zal ons zeker op weg helpen bij inclusie en 
diversiteitsvraagstukken.

Publieksonderzoek
In TivoliVredenburg wordt bijna doorlopend onderzoek verricht. Van langlopende merkonderzoe
ken tot kleinschalige onderzoeksopdrachten voor studenten: we houden van alles onder de loep. 
We hebben een structureel klanttevredenheidsonderzoek op basis van korte enquêtes in de after
mails. Regelmatig vragen we onze bezoekers naar hun mening en gedachten over een specifiek 
onderwerp, bijvoorbeeld om bezoekmotivaties van ‘passieve’ en ‘incidentele’ bezoekers in beeld te 
brengen. Waarom bezoeken zij ons maar één keer per jaar of maar één keer en daarna niet meer? 
We werken in onze onderzoeken vaak samen met partners, bijvoorbeeld met Breda University,  
Universiteit Utrecht en de Gemeente Utrecht. 

Sterk cultuurmerk
Ook geven we Hendrik Beerda Brand Consultancy regelmatig opdracht om onderzoek te doen 
naar de ‘merkkracht’ van TivoliVredenburg. Uit de resultaten van juni 2019 blijkt dat de positieve 
ontwikkeling die zich eerder aftekende doorzet. TivoliVredenburg staat vierde op de ranglijst van 
sterkste cultuurmerken en tweede op de ranglijst van sterkste podium en (film)theatermerken 
van de provincie Utrecht onder volwassenen. De merkkracht van TivoliVredenburg is binnen de 
provincie Utrecht verder toegenomen in vergelijking met 2015 en 2017; dit is grotendeels toe te 
schrijven aan een hogere waardering. 
Onder Nederlandse jongeren van 4 tot 18 jaar ontwikkelt TivoliVredenburg zich eveneens positief: 
de hogere bekendheid en de stabiele waardering hebben geleid tot een sterkere uitstraling van het 
merk onder deze doelgroep. Voor inwoners van de stad Utrecht is TivoliVredenburg het sterkste 
podiummerk in de stad. In de ranglijst van cultuurmerken staat TivoliVredenburg volgens diezelfde 
respondenten op de derde plaats, na de Domtoren en het Spoorwegmuseum.
In recenter onderzoek van Beerda (maart 2020) ging het ook over de betekenis voor de stad. 
‘Het merk TivoliVredenburg geeft het imago van de stad Utrecht vooral een positieve impuls wat 
betreft creativiteit’, was een conclusie. En: ‘Verder voegt het merk TivoliVredenburg meer durf 
toe aan de reputatie van de stad Utrecht.’ 

Online platform
In februari 2019 is de nieuwe website in gebruik genomen. De navigatie is sterk verbeterd, het 
programma is beter vindbaar en er is ruimte voor nieuws en achtergrondinformatie, zodat we 
ons corporate verhaal beter over het voetlicht kunnen brengen. Onze website is weer uptodate 
en kan wanneer dat nodig is worden aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.
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Hospitality
Openheid en gastvrijheid willen we uitstralen met ons programma, onze publieksservice, 
ons assortiment en in de aankleding en inrichting van ons gebouw. We willen dat bezoekers, 
artiesten en hun crews zich welkom en veilig voelen. Onze hospitalitymedewerkers zetten 
zich daar onvermoeibaar voor in. Zij staan dagelijks in contact met onze bezoekers, artiesten 
en hun crews. Onder hen is een grote groep vrijwilligers die assisteert bij de klassieke 
concerten. In toenemende mate zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam 
bij ons. Zij werken onder meer in de artiestenfoyer (onderdeel van Burgundy Street B.V.), 
maar ook voor de Stichting TivoliVredenburg. 2019 lag de focus voor de afdeling Hospitality 
conform de doelstellingen vooral op het gebied van duurzaamheid, inclusie en diversiteit, 
productontwikkeling en financial awareness.

BURGUNDY STREET B.V.

Onze horecagelegenheden Het Gegeven Paard en Danel dragen in grote mate bij aan de 
openheid, de levendigheid en de toegankelijkheid van TivoliVredenburg. De opbrengsten die zij 
genereren komen structureel ten goede aan het culturele programma. 
Het Gegeven Paard en Danel hebben afgelopen jaar 311.000 bezoekers getrokken, drie procent 
minder dan in 2018. Die lichte daling is het gevolg van het relatief slechte weer; zowel Het 
Gegeven Paard als Danel hebben een slechter terrasseizoen gedraaid dan in 2018.
In ons restaurant Danel hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd ten gunste van de 
toegankelijkheid. De kaart is vereenvoudigd en een deel van de ruimte is geschikt gemaakt voor 
de verhuur voor gesloten bijeenkomsten. Een en ander is in de zomer van 2019 doorgevoerd, 
met positief effect op de omzet.
Burgundy Street B.V. en Stichting TivoliVredenburg leveren aan elkaar tegen marktconforme 
tarieven zodat er geen vermenging van subsidie en commerciële exploitatie plaatsvindt. 

Terras DanelTerras Het Gegeven Paard
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DUURZAAMHEID

Een belangrijk aspect van het duurzaam cultureel ondernemerschap dat we nastreven – een 
speerpunt voor de periode 20212024 – is het verkleinen van onze ecologische footprint.
Energiebesparing, afvalreductie en het terugdringen van de CO2uitstoot zijn concrete 
doelen voor de hele organisatie. Het verduurzamen van horeca, kantoor en gebouwbeheer is 
ondergebracht bij een groep medewerkers die daar verantwoording voor draagt. Duurzaamheid 
is een criterium dat meetelt in de selectie van en de samenwerking met onze partners.
In 2019 hebben we enkele rigoureuze stappen gezet. Plastic rietjes zijn sinds februari 
uitgebannen en vervangen door strorietjes; ze worden alleen nog op verzoek verstrekt. Alle 
plastic disposables die voor de catering werden gebruikt tijdens festivals en concerten zijn 
vervangen door natuurlijke, composteerbare producten. Backstage zijn alle soft plastic bekers 
afgeschaft. Metalen dopjes van frisdrankflesjes worden gerecycled. Met onze afvalverwerkers zijn 
we in gesprek over het duurzaam scheiden en verwerken van afvalstromen. Met onze partners 
AB InBev en Vrumona is een start gemaakt met het in kaart brengen van de mogelijkheid om 
petflessen in te zamelen en te recyclen. Personeelsconsumpties worden voortaan in glaswerk 
(frisdrank en water van de tap) of in statiegeldflessen aangeboden en niet meer in petflessen.

INCLUSIE EN DIVERSITEIT

Diversiteit en inclusie zijn doelstellingen die gelden voor de hele organisatie. Voor de hospitality
afdeling spitst de ambitie zich toe op vier doelgroepen: mbo’ers, mensen met een migratie
afkomst, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met 
belangenorganisaties en opleidingen streven we een medewerkersbestand na dat een adequate 
afspiegeling vormt van de werkelijkheid op straat en in onze regio. Met behulp van mboscholen 
in de regio, PACT Utrecht, Stichting ‘Aan tafel’ (55+) en Stichting Amerpoort proberen we de 
juiste netwerken aan te boren en gaan we op zoek naar de beste kanalen om vacatures onder de 
aandacht te brengen.
De samenwerking tussen Stichting TivoliVredenburg, Burgundy Street B.V. en Stichting 
Amerpoort (organisatie die mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking 
laat meedoen aan de maatschappij) heeft in 2019 een vliegende start gekregen. De 
collega’s van Amerpoort, die begeleiding krijgen van hun eigen teamleiders, zijn gestart met 
horecawerkzaamheden in King’s Cross, Het Gegeven Paard en Danel. In het najaar zijn de 
werkzaamheden uitgebreid naar de Stichting.
 

Terras Het Gegeven Paard
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Pand en omgeving
Ons gebouw blijft een attractie op zichzelf. De allure van de architectuur en de plek in de stad 
zijn essentieel voor de aantrekkingskracht van TivoliVredenburg. Daarin blijven we investeren. 
Langzaamaan komt ook de directe omgeving op orde. In 2019 zijn de laatste werkzaamheden 
in en om het Centraal Station en in Hoog Catharijne afgerond. TivoliVredenburg maakt deel uit 
van een grootstedelijk centrumgebied van hotels, winkels, pleinen, restaurants en terrassen, dat 
aantrekkelijk is voor de inwoners van Utrecht, voor dagjesmensen en toeristen. Een verzorgd 
en aantrekkelijk buitengebied draagt vanzelfsprekend bij aan de beleving van het concert en 
horecabezoek in TivoliVredenburg en de allure van de binnenstad. 
Ook in het pand zijn door de jaren heen de nodige aanpassing getroffen en verbouwingen 
geweest. Maar het werk is nooit af, de druk op het gebouw is groot zowel front als backstage. 
Met circa 1800 producties per jaar en bijbehorende enthousiaste bezoekersstromen hebben 
gebouw en installaties veel te lijden. Het intensieve gebruik vraagt om voortdurend onderhoud 
en uitgekiend beheer. Bovendien blijven we werken aan de inrichting en de sfeer van onze zalen 
en pleinen, zodat publiek, artiesten en medewerkers zich welkom voelen. Voor regulier en groot 
onderhoud aan het gebouw werkt ons facilitaire team met een meerjarenonderhoudsplan dat in 
2019 door ingenieursbureau SWECO tegen het licht is gehouden en passend is gemaakt voor de 
komende jaren.

Om het gebouw
De kade van de Catharijnesingel is af. In 2019 heeft de gemeente daar de laatste werkzaamheden 
verricht. Er zijn twee bomen geplaatst en op de kopse kant is een nieuwe balustrade geplaatst. 
In de singel bivakkeerde van januari tot en met september een opmerkelijke logee: een walvis 
van zwerfplastic uit de Stille Oceaan. Met de Skycraper wilde de Universiteit Utrecht aandacht 
vragen voor de milieuimpact van de plastic soep. Het kunstwerk voor de deur leverde 
TivoliVredenburg veel exposure op. Voor ons een bevestiging dat ons gebouw goed samengaat 
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met spraakmakende kunst. We juichen dit soort initiatieven van harte toe. 
In de winter vond een experiment plaats met het aanlichten van ons gebouw. Op de kade 
werden citysigns geplaatst, ornamenten die nodig zijn voor het bevestigen van de verlichting. 
Op deze signs was een fotoexpositie te zien van bijzonder programma in TivoliVredenburg. 

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Hollandse Toren en Vlaamse Toren, de straten om 
ons heen, is voor ons al jaren een actiepunt. TivoliVredenburg was initiator van de projectgroep 
die zich inzet voor verbetering. In 2019 heeft de Gemeente Utrecht het projectleiderschap op 
zich genomen. Er zijn concrete plannen gemaakt om de verblijfskwaliteit, de samenhang en de 
aantrekkelijkheid van het gebied rondom TivoliVredenburg te verhogen. Een veilige, prettige en 
creatieve omgeving rondom TivoliVredenburg is essentieel voor de grootstedelijke ontwikkeling 
en de groei van bezoekers.
Een belangrijk aspect van het verhogen van de verblijfskwaliteit betreft een betere ontsluiting 
van ons gebouw aan de kant van het marktplein. Met een nieuwe entree aan die zijde (pal onder 
de Schele Maagd) maken we het gebouw vele malen toegankelijker. Die verbouwing maakt deel 
uit van de gewenste herinrichting van de foyers van de Grote Zaal. Zo creëren we in de toekomst 
een nieuwe doorloop vanuit en naar het oude stadscentrum. In 2019 zijn we begonnen met 
gerichte fondsenwerving via het TivoliVredenburg Fonds; de renovatie is geoormerkt als een van 
de geefdoelen. Van het K.F. Hein Fonds kregen we de toezegging voor een substantiële bijdrage 
aan het project.

In het gebouw
Om verschillende redenen blijven verbouwingen en aanpassingen in ons gebouw 
noodzakelijk. Nog steeds speelt de onvolledige oplevering in 2014 ons parten. Door het hoge 
activiteitenniveau slijten gebouw en installaties sneller dan gedacht. Ook blijven sfeer en 
aankleding om aandacht vragen in het kader van het optimaliseren van de bezoekersbeleving.
Het podium van de Grote Zaal werd in 2019 vernieuwd, evenals het hefsysteem, intussen veertig 
jaar oud, dat in de vloer is verwerkt. De rode wanden aan de binnenkant van de overkapping 
van het gebouw zijn in de zomer geschilderd. De klimaatbeheersing in de kantoren is aangepakt 
en het kantoor werd uitgebreid met werkruimte op de begane grond. Een aantal zalen 
is nu uitgerust met Plug & Play: slimme theatertechnieksoftware, geschikt 
voor kleine producties, die eenvoudig te bedienen is. Het systeem is 
ontwikkeld door onze eigen technici. Met een gepaste restyling 
hebben we onze barbrasserie Danel toegankelijker gemaakt 
en flexibeler in het gebruik. Een ruimte is geschikt gemaakt 
voor besloten partijen en er kwamen tussendeuren naar de 
foyer van de Grote Zaal.

Kunstwerken in en om ons gebouw komen de 
beleving van publiek, artiesten en medewerkers 
ten goede. Op onze hoekige minipleintjes – de 
twilight zones tussen de eerste en de derde 
roltrap, bij de bekende reuzenletters en de rode 
bocht – presenteren we wisselende exposities 
onder de titel ‘Rise to the Occasion’. De eerste 
expositie organiseerden we in samenwerking 
met Utrecht Marketing ter gelegenheid van 

Werkzaamheden aan de rode wand  
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het vijfjarige jubileum van Uitagenda Utrecht. Fotograaf Jelmer de Haas maakte maandelijks een 
foto van een artiest of een ensemble op onze roltrappen. De mooiste foto’s waren hier te zien.  

Met Canvas, het videokunstwerk op Park 6, en Transcendence, de wandschildering van Lennard 
Kok op de vijfde verdieping, zijn afgelopen jaar twee belangrijke kunstwerken aan ons interieur 
toegevoegd, met dank aan onze partners. Koks levensgrote mural was een geschenk van het 
K.F. Hein Fonds. Canvas werd mogelijk gemaakt met steun van AB InBev en Bud. Dankzij het 
Fentener van Vlissingen Fonds kreeg de uitloopfoyer bij de Grote Zaal een nieuwe, kleurrijke 
herinrichting. 

Transcendence 
Lennard Kok

K.F. Heinfoyer
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Partners
TivoliVredenburg werkt samen met vele maatschappelijke en culturele instellingen en met 
een keur aan bedrijven uit de stad, de regio en het land. Onze partners zijn in vele opzichten 
het fundament waarop wij onze culturele onderneming bouwen, financieel en anderszins. 
Onze afdeling Development, die onder meer partners werft, het contact met hen onderhoudt 
en het TivoliVredenburg Fonds ondersteunt, is in 2019 vernieuwd en uitgebreid. Al onze 
partnerschappen gaan uit van gezamenlijk gedragen waarden en doelstellingen. Die kunnen 
zich richten op maatschappelijke activiteiten, zoals duurzaamheid en sociale cohesie, en op 
culturele activiteiten, zoals talentontwikkeling of muziekeducatie. We bouwen met onze partners 
aan duurzame, inhoudelijke partnerships die complementair en wederkerig zijn. Onze partners 
ondersteunen ons op uiteenlopende terreinen zoals theatertechniek, programma, horeca, 
financiële dienstverlening. We inspireren elkaar, wisselen kennis uit en voegen waarde toe aan 
elkaars organisatie. Dankzij deze uitwisseling kunnen we dingen doen die anders onmogelijk 
zouden zijn. Zie ook onze nieuwe site tivolivredenburgpartnerships.nl.
Een financiële component blijft daarin vanzelfsprekend een rol spelen. De steun van derden 
is van groot belang in aanvulling op de eigen inkomsten en de structurele bijdragen van de 
Gemeente Utrecht. Donateurs, partners en fondsen maken niet alleen bijzondere activiteiten 
mogelijk, ze bouwen als ambassadeurs en vrienden ook mee aan een sterke positie en een 
herkenbaar imago. Een belangrijk aandeel daarin heeft het TivoliVredenburg Fonds, dat in 2017 is 
opgericht door betrokken Utrechters met een passie voor muziek en cultuur.

Nieuwe overeenkomsten
In 2019 zijn drie nieuwe meerjarige contracten afgesloten. In alle gevallen gaat het om partners 
met wie we door de jaren heen een sterke, waardevolle band hebben opgebouwd.

AB INBEV 

Op 10 mei ondertekenden de directies van TivoliVredenburg en AB InBev een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar. De eerste 
uiting van de samenwerking was de lancering van twee nieuwe 
alcoholvrije bieren: Jupiler 0.0% (van de tap) en Leffe Blond 
0.0% (fles). TivoliVredenburg is het eerste podium in 
Nederland dat alcoholvrij bier op de tap heeft. Zo 
springen TivoliVredenburg en AB InBev in op een 
maatschappelijke trend (de consumptie van 
alcoholvrij bier stijgt) en breken zij samen een 
lans voor verantwoord uitgaan. 
De introductie van Budbier in september 
was een ander wapenfeit dankzij AB InBev. 
Ook daarmee hadden we een primeur. 
TivoliVredenburg is het eerste podium in 
Nederland met Bud in het assortiment. 
In de samenwerking met bierbrouwer 
AB InBev en Bud ligt de focus op 
talentontwikkeling en duurzaamheid. Met 
steun van Bud konden we ons spectaculaire 
videokunstwerk Canvas realiseren.

Introductie Bud 
Park 6
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VRUMONA

Ook met Vrumona is de samenwerking verlengd. Duurzaamheid en productinnovatie zijn 
de thema’s in het partnership met de frisdrankenfabrikant. Op het gebied van afvalreductie, 
recycling en de vervanging van plastic disposables werken we nauw samen. Met Sir Joe, de jonge 
startup van Vrumona, hebben we een vernieuwend frisdrankenassortiment geïntroduceerd.

RABOBANK

In de zomer hebben we een nieuw contract voor de komende vijf jaar afgesloten met de 
Rabobank, naamgever van ons open podium Rabo Open Stage. De bank is sinds het begin van 
TivoliVredenburg een belangrijke partner op het gebied van educatie en talentontwikkeling. Zo 
biedt de Rabo Open Stage een podium voor amateurmuzikanten om hun kunsten aan publiek te 
tonen. Het concept wordt de komende jaren uitgebreid met Rabo Open Stage on Tour waarmee 
optredens georganiseerd zullen worden in de Utrechtse wijken. Waar eerder met de Rabo Next 
Stage de gevorderde doelgroep werd ondersteund, is binnen de huidige overeenkomst de 
focus verlegd naar kinderen en jongeren. Nieuw is bijvoorbeeld dat de Rabobank Pronkstukken 
ondersteunt waarmee middelbare scholieren de gelegenheid krijgen om hun eigen muziek ten 
gehore te brengen in een van de zalen van TivoliVredenburg. Ook nieuw is de ondersteuning van 
het familieevenement My First Festival. 

Met dank aan
Met dank aan onze partners in 2019: Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, AB InBev, Airlight, 
Amerpoort, Ampco Flashlight, AVROTROS, HKU, Hanos, JDE, NPO Radio4, Stichting Omroep 
Muziek, Rabobank, Stichting Orgelcomité Muziekcentrum Vredenburg, Universiteit Utrecht, 
Vineyard, Vrumona, Walraven Sax.
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TivoliVredenburg Fonds
Met het TivoliVredenburg Fonds geven we ons publiek de 
gelegenheid zich ook op een andere manier te committeren 
aan ons programma en onze doelstellingen. Zo kunnen we  
bezoekers aan ons binden die kunst en cultuur een warm 
hart toedragen. De bestuursleden en adviseurs zetten 
zich onbezoldigd in voor TivoliVredenburg en de missie 
van het fonds. Zij opereren als ware ambassadeurs voor 
TivoliVredenburg en de bekendheid van het fonds.
Het TivoliVredenburg Fonds kent de volgende kringen: 
Kring van Mecenassen, Kring van Patronen, Kring van Associés, Hertz Kring en Vrienden. 
De schenkingen zijn periodiek en voor minimaal vijf jaar. Ze zijn gekoppeld aan specifieke 
geefdoelen. Begunstigers maken zelf uit welk doel zij willen ondersteunen. Wanneer een gift niet 
geoormerkt is, kent het fondsbestuur het bedrag toe.

Sinds 2019 zijn dit de geefdoelen:
• Educatie: enthousiasmerende muziekprojecten mogelijk maken voor scholieren en kinderen 

uit Utrecht en omgeving
• Participatie: concertbezoek mogelijk maken voor doelgroepen die drempels vinden op hun 

weg naar de concertzaal 
• Renovatie Grote Zaal: de oude luister terugbrengen in de foyers van de Grote Zaal 
• Jong Talent: ondersteuning van jonge professionele musici op artistiek en zakelijk gebied
• Internationale topmusici: het mogelijk maken om bijzondere concerten met vooraanstaande 

internationale solisten en orkesten 
Voor de leden van het TivoliVredenburg Fonds organiseert TivoliVredenburg diverse speciale 
bijeenkomsten en fondsconcerten (zes per seizoen). De deelnemers worden met nieuwsbrieven 
op de hoogte gehouden van de fondsactiviteiten en het programma van TivoliVredenburg. 

Young Professionals Business Club
De Young Professionals Business Club (YPBC) van TivoliVredenburg is een kring van jonge 
ambitieuze professionals. Inspirerende ontmoetingen, kennisoverdracht, netwerken en bijzonder 
programma vormen de kern van de YPBC. YPBC organiseert vijf netwerkbijeenkomsten per 
seizoen. Tijdens zo’n bijeenkomst combineren we een inhoudelijk programma met een concert. 
De YPBC inspireert tot nieuwe contacten, nieuwe ideeën en nieuwe projecten, zowel voor de 
leden als voor TivoliVredenburg. 

Fondsen
Naast de giften van genoemde steungevers, zakelijk en particulier, ontvingen we bijdragen van 
diverse fondsen waaronder K.F. Hein Fonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 
Sluyterman van Loo, Stichting Vier het Leven, Stichting Elise Mathilde Fonds en Fentener van 
Vlissingen Fonds voor uiteenlopende activiteiten, onder meer voor speciale doelgroepen. Van 
het Fonds Podiumkunsten ontvangen we een jaarlijkse bijdrage in het kader van de regeling 
kernpodium. 
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Bedrijfsvoering
In 2019 is het nodige geïnvesteerd in de thema’s die aansluiten bij het duurzaam 
ondernemerschap zoals TivoliVredenburg dat voorstaat. We zijn ons bewust van de 
maatschappelijke impact van onze activiteiten, ons beleid en ons imago. Onze visie dragen 
we niet alleen uit in ons programma, maar ook in onze bedrijfsvoering. Een duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid maakt sinds 2019 deel uit van het personeelsbeleid. Met de keuzes die we 
maken op het gebied van duurzaamheid, inclusie en fair practice willen we bijdragen aan een 
schoner milieu, een rijk cultureel leven voor iedereen en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Personeel en organisatie
In 2019 waren gemiddeld 263 medewerkers (193 fte) in dienst, waarvan 162 medewerkers 
(139 fte) bij TivoliVredenburg en 101 medewerkers (54 fte) bij Burgundy Street B.V. De vaste 
bezetting is in 2019 versterkt met een aantal nieuwe personeelsleden die eerder als flexkrachten 
deel uitmaakten van de organisatie. Zo hebben we de continuïteit en de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering kunnen waarborgen. Daarnaast is de formatie – soms tijdelijk – versterkt om 
procesverbeteringen mogelijk te maken. Dit was nodig voor de efficiëntie en om de drukte in het 
najaar operationeel beter aan te kunnen. 
Ook in 2019 maakte TivoliVredenburg gebruik van een grote pool flexkrachten en vrijwilligers 
voor de evenementgebonden activiteiten en stages. Met behulp daarvan kunnen we in drukke 
periodes opschalen en in rustigere periodes lean en mean zijn. Meer dan 300 medewerkers (100 
fte) werkten bij ons in de flexibele pool via inleen (payrolling) of als zzp’er. 
Bij Burgundy Street B.V. is het personeelsbestand in medewerkers ruim verdubbeld door het in 
dienst nemen van de oproepkrachten die eerder via payrolling bij ons werkten.
Na het vertrek van de directeur van Burgundy Street B.V. was per 1 maart 2019 een waarnemend 
directeur benoemd. Zijn benoeming is op 1 april 2020 definitief gemaakt.
TivoliVredenburg werkt samen met Amerpoort om mensen met een (verstandelijke) beperking 
de mogelijkheid te bieden mee te doen aan het dagelijks leven en een bijdrage te leveren 
aan de samenleving. Onder begeleiding van een medewerker van Amerpoort is een aantal 
nieuwe collega’s, cliënten van Amerpoort, aan de slag gegaan bij zowel Burgundy Street als 
TivoliVredenburg. Deze collega’s zijn een aanwinst voor de organisatie en wij zijn trots op deze 
succesvolle samenwerking. 

Medewerkers TivoliVredenburg & Burgundy Street
K.F. Heinfoyer
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Fair practice 
TivoliVredenburg onderschrijft de Fair Practice Code voor werkenden in de culturele sector. De 
code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele sector op basis van vijf 
kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code heeft 
betrekking op alle soorten werkverhoudingen op, voor en achter het podium. In 2019 hebben 
we voor alle groepen werkenden bij TivoliVredenburg vastgelegd hoe we omgaan met Fair 
Practice: degenen die in dienst zijn, zzp’ers, payrollers, gedetacheerden en artiesten die bij ons 
optreden. Wij maken ons hard voor het invoeren van een honorariumrichtlijn die recht doet aan 
de kenmerken van de muzieksector.

Inclusie en diversiteit
Een divers, rijk en hoogstaand aanbod leidt niet automatisch tot de toestroom van uiteenlopende 
publieksgroepen – we hebben het eerder geconstateerd. Het merendeel van de bezoekers van 
TivoliVredenburg is nog altijd blank, hoogopgeleid en redelijk welgesteld. Dit geldt grosso modo 
ook voor onze medewerkers en partners. In samenstelling vormen zij (nog) geen evenwichtige 
afspiegeling van de bevolking van Utrecht en Nederland. 
Afgelopen jaar hebben we een plan opgesteld – ‘TivoliVredenburg Inclusief!’ – om de 
eenzijdigheid te doorbreken. Het is het begin van een structurele, beleidsmatige aanpak. Aan de 
hand van de vier P’s (programma, publiek, personeel en partners) hebben we concrete, meetbare 
inclusiedoelen geformuleerd. 
In 2019 is onze Raad van Toezicht versterkt met twee leden met een cultureel diverse 
achtergrond. Ook is er een werkgroep in het leven geroepen, samengesteld uit alle geledingen 
van de organisatie, die de voortgang bewaakt. Er zijn voorbereidingen getroffen voor specifiek 
publieksonderzoek: om te weten waar we staan is dataanalyse van groot belang. Daarin 
werken we samen met andere Utrechtse culturele instellingen en Utrecht Marketing in het data
analyseproject Open Publiek.
Intern hebben we trainingen georganiseerd rond culturele vooringenomenheid (‘bias’) en 
bewustwording. In vervolg op de trainingen ontwikkelen afdelingen een eigen plan van aanpak. 
We hebben een kring van kritische vrienden om ons heen verzameld. En we hebben ons 
personeelsbeleid tegen het licht gehouden en waar mogelijk aangepast, bijvoorbeeld op het vlak 
van wervings en selectieprocedures en vacatureteksten.
In samenwerking met expertisecentrum Amerpoort zijn we begonnen met het werven van 
mensen met een beperking en/of achterstand tot de arbeidsmarkt. Uit deze groep is intussen 
een aantal medewerkers in dienst in de functie van servicemedewerker voor zowel de 
artiestenfoyer als in de publiekshoreca.

Financial Awareness
Kennis van financiële zaken draagt bij aan de resultaten en aan de productiviteit. In 2019 is 
een aantal bijeenkomsten belegd voor leidinggevenden en medewerkers om die kennis bij te 
spijkeren. Financial awarenes stelt het personeel nog meer in staat de juiste keuzes te maken 
en doordachte beslissingen te nemen op de werkvloer, zowel individueel als in overleg. Dankzij 
aanvullende en nieuwe managementinformatiesystemen zal die kennis snel en adequaat 
beschikbaar komen. Zo leggen we een basis voor nog betere resultaten in de toekomst.
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Duurzaamheid
In 2019 is de werkgroep ‘Duurzaam TivoliVredenburg’ 
van start gegaan. Deze stuurgroep heeft de opdracht 
om ons duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven en in 
te bedden in de organisatie en in de bedrijfsvoering. Het 
accent van het beleid ligt vooral op deze drie thema’s: 
• energie en waterverbruik
• afvalbeperking en –recycling
• duurzaam en sociaal inkopen
Een en ander heeft het afgelopen jaar tot de nodige concrete 
maatregelen geleid. Zo zijn de tlarmaturen in de oudbouw 
vervangen door LED en is op de glazen gevel van de kantoren 
warmtewerend folie aangebracht. Het hout dat bij de sloop van de 
veertig jaar oude podiumvloer in de Grote Zaal overbleef, is door sociale 
werkplaatsen verwerkt tot tafels en sleutelhangers. Op het gebied van afvalscheiding 
hebben we goede afspraken kunnen maken met onze afvalverwerker. Ten behoeve van 
verwerking en recycling is aanvankelijk onderscheid gemaakt tussen twaalf stromen: papier 
& karton, organisch afval, PMD, restafval, metalen flesdoppen, klein chemisch afval, glas, 
bouwsloopafval, frituurvet, grofvuil, ijzer, hout. Begin 2020 zijn daar twee stromen bijgekomen: 
koffiebekers en koffiedik. 

Verslag van de Ondernemingsraad
 ALGEMEEN

In 2019 heeft de Ondernemingsraad (OR) een aantal belangrijke stappen kunnen zetten in de 
samenwerking met de directie om duurzaam personeelsbeleid te realiseren. Verder werden er, 
zoals gepland, eind 2019 nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor 3 zetels. Een groot aantal 
werknemers stelde zich hiervoor kandidaat, waaruit de grote betrokkenheid bij het bedrijf bleek. 
 
VERGADEROVERZICHT

De OR kende ook in 2019 vijf overlegstructuren:
1. De Overlegvergadering: overleg tussen OR en directeurbestuurder vond eens in de zes 

weken plaats in 2019.
2. De ORvergadering: overleg van de OR – vond eens in de vier weken plaats in 2019
3. Het artikel 24overleg: overleg tussen de OR en de Raad van Toezicht – vond twee keer plaats 

in 2019
4. Het technisch overleg: met HR, financiën of anders, vindt plaats als daar aanleiding voor is. 

Het technisch overleg HR vond drie keer plaats in 2019. Het technisch overleg financiën vond 
één keer plaats, in het kader van de actuele financiële overzichten/prognoses.

5. Het overleg met de onafhankelijke zzp commissie vond één keer plaats.
 
ONDERWERPEN

De belangrijkste onderwerpen die bij de overleggen aan de orde kwamen:
 
Organisatieontwikkeling
Na de vaststelling van de organisatiestructuur in 2018 is de daarbij behorende risicoanalyse 
een bron van agendapunten geweest in 2019. Een voortgang, ontwikkeling en evaluatie van 
de bijpassende bedrijfsprocessen kwam vaak aan de orde. De risicoanalyse werd doorlopend 
geactualiseerd.
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Kantoorhuisvesting en flexwerken
Een goede werkomgeving is vanzelfsprekend belangrijk voor het functioneren van een 
organisatie. De OR bleef ook in 2019 met de directie in gesprek over de verbetering van de 
kantooromstandigheden, de werkplekken en passende vormen van flexwerken. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
De OR was betrokken bij een nieuwe regeling omtrent duurzame inzetbaarheid. Een regeling 
die in positieve zin van de gevolgde CAO afwijkt. Een essentiële regeling van door de OR 
voorgestaan duurzaam personeelsbeleid. De OR blijft in gesprek over positieve ontwikkelingen 
rondom inclusiviteit, sociale veiligheid, R&Ocyclus, ontwikkel en opleidingsbeleid etc.

OR-zaken 
Eind 2019 werden 3 nieuwe leden verkozen. Een brede vertegenwoordiging van alle geledingen 
van het bedrijf bleef gewaarborgd. 
In 2019 werd een aparte OR opgericht binnen Burgundy Street B.V. Zo werd aan de verplichting 
om medezeggenschap te organiseren bij meer dan 50 medewerkers gehoor gegeven. De OR 
van TivoliVredenburg is regelmatig met de OR van Burgundy Street in gesprek om zaken af te 
stemmen. 

OR eind 2019: Evelien Stoffels, Hanno Tomassen, Jeroen Smulders,
Sem Kat, Anneroos Bok, Gerko Telman en Cédric Hooge 

Fentener van Vlissingenfoyer
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